
Svenskt Smärtforum 
 
 
 
Protokoll från det årliga mötet i paraplyorganisationen Svenskt Smärtforum, Birkeaulan, 
Huddinge den 30 september 2004 kl 16.00. 
 
Närvarande: C:a 30 medlemmar från de olika yrkesföreningarna samt styrelsen utom Lena 
Björklund (arbter). 
 
 

1. Ordföranden Bengt Sjölund hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och 
dagordningen godkändes (bilaga 1). 

  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Bengt Sjölund valdes till mötets ordförande och Ann Persson till dess sekreterare. 
 

3. Val av två justeringsmän 
Gunilla Brodda-Jansen (läk) och Berit Björkman (betvet) valdes till justeringsmän 
tillika rösträknare. 

 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse 2003-2004 

 
Varje år arrangerar Sv Smärtforum ett nationellt efterutbildningsmöte vars innehåll har 
en klinisk förankring och ett multidisciplinärt synsätt. Sv Smärtforums möte i 
Jönköping hösten 2003 var välorganiserat och samlade ca 260 deltagare. Mötet gav ett 
överskott som satts in på Sv Smärtforums konto. Stort tack till organisationsgruppen i 
Jönköping med Jan Eric Wirén och medarbetare. 

 
Styrelsen har deltagit i planeringen och förberedelserna av årets möte i Huddinge 
tillsammans med bl a Gunilla Brodda Jansen, Carl Molander och Märta Segerdahl. 
Mötet har samlat fler än 200 deltagare. 
 
Ordföranden visade en PowerPoint presentation som han presenterat för presidiet i 
SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain, skandinaviskt chaper för de 
nordiska länderna i IASP) innan dess årsmöte på Island i maj 2004 med förslag att 
bilda ett Svenskt chapter av IASP (International Association for the Study of Pain) och 
skälen till att bilda ett sådant nationellt chapter.  
 
Ordföranden beskriver två påtagliga nackdelar med att inte ha ett svenskt chapter är: 
1) att SASP möten besöks av en för liten grupp i förhållande till intresset och 
smärtverksamheten i Sverige (resp i andra skandinaviska länder), detta pga höga 
kostnader för deltagande och resor (senaste två mötena i SASP hade c:a 190 deltagare 
trots utmärkt program i Mariehamn, Finland 2003 resp Reykjavik, Island 2004) samt 
2) att vi nu har en mycket liten röstandel inom EFIC (den Europeiska federationen av  
nationella chapters inom IASP) och inte får svenskt genomslag i IASP. Det kan även 
bli svårt att få sponsring om många parallella möten hålls, där även de nya svenska 
begränsningarna i samarbete med läkemedelsföretagen nu kommer att spela roll för 
finansieringen av deltagandet.  
 



Norges representant prof Harald Breivik (tillika president i EFIC, se nedan) har i ett 
brev till SASPs medlemmar tagit upp argumenten för att bilda nationella chapters i 
Skandinavien. 

• Det finns många intresserade i respektive land som inte kan delta i SASPmöten 

• Evidence based medicine ska ligga som bas för nationell praxis – kräver nationellt 
kontaktnät 

• Ett nationellt chapter skulle bli en auktoritativ förening som nationellt kan yttra sig 
i olika frågor 

• IASP:s nya stadgar tillåter att det skulle kunna finnas både nationella chapters och 
en skandinavisk förening 

• Ett chapter skulle stimulera till ett närmande mellan kliniker och forskare 
nationellt 

• Nationella chapter skulle innebära fem oberoende skandinaviska föreningar, en 
fördel t ex i EFIC vid omröstningar 

• SASP – skulle även i fortsättningen kunna fokusera på vetenskap, 
ämnesseminarier och styrelsen skulle kunna bestå av presidenterna i de nationella 
chapters. 
 

Karin Lundbäcks (sjuksköt ordf) referat från deltagandet vid SASPs årsmöte på Island 
presenterades. Bengt Sjölund refererade SASP:s presidium mening, nämligen att 
frågan om nationella chapters i Norden ”ägs” av SASP. Enligt IASPs stadgar är det 
dock IASP:s medlemmar i ett visst land som äger frågan om detta land ska ha ett 
nationellt chapter eller ej.  Vid  förmötet på Island var såväl Breivik (Norge), Finska 
smärtföreningen liksom Sv Smärtforum positiva medan Danmarks och Islands 
representanter var emot. 
 
Sv Smärtforums styrelse har i enlighet med beslut vid årligt möte 2003 i Jönköping 
fortsatt bereda frågan och erhållit samråd från samtliga fem svenska yrkesföreningar 
att föreslå årets mötesdeltagare att ombilda Sv Smärtforum till en självständig 
multidisciplinär smärtförening med egna stadgar. Ett stadgeförslag, som bl a 
harmoniserar med IASP:s bestämmelser för nationella chapters, har sänts ut för 
synpunkter till samtliga yrkesföreningars styrelser.  
 
Respektive yrkesförenings styrelse har också tillskrivits för att utse en 
valberedningsrepresentant vardera och dessa har utsetts.  
. 

5. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 2003-2004  
Kassör Marie Löfgren redovisade att vid dagens möte finns 14.963.54:- kr  på kontot.  

 
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2003-2004 

Revisor Eva Lotte Karlsson läste upp revisionsberättelsen, som tillstyrkte 
ansvarsfrihet.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 
7. Förslag att lägga ned paraplyorganisationen Svenskt Smärtforum, tillstyrkt av samtliga 

ingående yrkesföreningars styrelser. Samtidigt föreslås kvarvarande medel överföras 
till Föreningen Svenskt Smärtforum. 

 
8. Brev och synpunkter från respektive yrkesförening ang förslag till stadgar i den nya 

föreningen presenterades. 



Marcelo Rivano, bet vet, positiva till förening men föreslog fem ordinarie och fem 
suppleanter (2 från varje yrkesförening) istället för sju ordinarie styrelseledamöter. 
Monika Gustavsson, sjukgymn, positiva till förening men föreslog fem ordinarie och 
fem suppleanter i likhet med bet vet • Hon framför också från sjukgymnasternas håll, 
att man anser att förändringsprocessen från en paraplyorganisation till ett ”chapter” är 
en för snabb process. 
Karin Lundbäck, sjuksköt, positiva men hade samma synpunkter. 
Birgitta Svensson, arbter, positiva och hade inga kommentarer. 
Clas Mannheimer, läk, hade inga skriftliga kommentarer men hade tidigare förklarat 
att smärtläkarföreningens styrelse stödde förslaget från Sv Smärtforums styrelse. Vid 
det årliga mötet framkom dock att nuvarande styrelsen i denna förening var oenig i 
frågan. 

 
9. Det årliga mötet ajournerades under 15 min för att Smärtläkarföreningens styrelse på 

nytt skulle kunna överväga sin ståndpunkt. 
 
10. Det årliga mötet återupptog förhandlingarna. Efter omfattande diskussion beslutades 

att lägga ned paraplyorganisationen Svenskt Smärtforum inför bildandet av föreningen 
Svenskt Smärtforum och att överföra kvarvarande medel till den nya föreningen. 

 
11. Mötet avslutades. 
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Ann L Persson Bengt H Sjölund 
sekreterare ordförande 
 
 
 
Gunilla Brodda-Jansen Berit Björkman  
justeringsman justeringsman 


