Formandes beretning i forbindelse med smertesagens generalforsamling d. 16.06.21
Âret 20/21 har veeret meget preeget af Corona pandemien. Det har overordnet betydet
indskreenkninger i aktiviteter i smertesagensregi og af den grund har vi haft travlt. Vi har matte
afholde betvrelsesmeder online og vi har matte reteenke vares fokus.
Der er i árets 10b afholdt 9 bestvrelsesrneder, sterstedelen af disse har vzeret online.
Vares fokus har prirnœrt veeret folgende:
1) At optimerer interne processer og strernllne organisationen.
Vi har skrevet funktionsbeskrivelser tilknyttet de relevante poster i bestyrelsen.
Vi har kebt et ekonornìstvresvstern e-Conomics
Vi arbejde lebende pa at ska be content og interesse for vares SoMe platforme i form af bade
hjemmeside og facebookside
Vi arbejder lebende pa at inviterer relevante fagpersoner ind i bestyrelsesarbejdet, sa vi
derigennem kan fremtidssikre smertesagen som aktiv og relevant interesseorganisation
2) At vò:!re i et mere metateenkende- og handlende perspektiv, pâ hvordan vores viden og
erfaring kan bidrage til starre forstäelse og bedre behandling af mennesker ramt af smerter.
Der er skrevet en kronik til Politiken, der bliver offentliggjort i juni 21. Fokus er 'ulighed i
sundhed'
Vi har oversat !ASPS nye smertedefinition til dansk og fäet dette godkendt som officiel
overseettelse. Der er endvidere indledt dialog med Dansk Smerteforum om det videre arbejde
med udbredelsen af definitionen.
Der er udarbejdet undervisnings- og form id lings katalog rettet mod sundhedsprofessionelle
med arbejdstitlen 'Smertesagens tilbud til sundhedsprofessionelle om skreeddersvede Temakurser, -workshops og konferencer omhandlende Smerter' (uddybning findes i bilag 1 under
dette punkt).
Der er indledt samarbejde med Dansk Smerte Forum om det monofaglige arbejde med udvikle
og validerer en definition pa smertesygepleje (uddybning findes i bilag 1 under dette punkt)
Der er segt midler hos Trygfonden til landsdzekkende kampagne for opmzerksomhed til
Smertelinjen. Denne ansegning er desveerre ikke i rnedekommet.
Der er, i samarbejde med CANDOFILM, segt midler hos SUM til et bundet formidlingsprojekt
om afhzengihedsskabende medicin. Projektet 'en bitte(r) pille' blev godkendt. Grundet Corona
kunne det dog ikke gennernferes, Midlerne er aldrig blevet udbetalt. Der er indsendt
forespergsel om hvorvidt projektet kan udskydes med ny deadline d. 31.12.21. Vi afventer
stadig svar herpâ

Vi har i bestyrelsen desvzerre matte se to med lem mer treede ud i a rets leb, neestforrnand og
ordlneert bestyrelsesmedlem, der begge fratrâdet grundet private ornsteendlgheder.
Vi harmed andre ord haft et travlt ar, hvor vi har benyttet ornsteendighederne til bade at
kigge in dad og kigge lidt fra fugleperspektiv. Jeg fratreeder bestyrelsen ved

Generalforsamlingen og er helt tryg ved at overlade SmerteSagen i den nye formand og
bestyrelsens kompetente heender.
Formand for SmerteSagen
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