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Referat fra årsmøtet i Norsk Forening for Smertemedisin (NFSM) 2018 

 

5. januar 2018 kl. 12:10, Store auditorium, Rikshospitalet.  

Tilstede på årsmøtet: Ca. 40 personer (telling ikke utført). 

 

1. Konstituering 

a) Åpning 

b) Godkjenning av innkalling–godkjent 

c) Godkjenning av dagsorden– godkjent 

d) Valg av møteleder– Unni Kirste valgt 

e) Valg av referent–Aslak Johansen valgt 

f) Valg av to protokollunderskrivere – Holgeir Skjeie og Trygve Skonnord valgt 

g) Valg av stemmetellere– Anders Kind og Bård Lundeland valgt 

  

2. Referat fra forrige generalforsamling 

Referatet ble godkjent. 

   

3. Styrets årsmelding og godkjenning av denne 

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten merknader.  

 

4. Regnskap og budsjett. 

Regnskapet for 2017ble lagt fram og godkjent. 

Budsjettet for 2018ble lagt fram til orientering. 

Det var ingen merknader til regnskap eller budsjett.  

  

5. Saker fremmet av styret 

a) Utdeling av rekrutteringsprisen 

Unni annonserte vinneren av Samarbeids- og rekrutteringsprisen på kr. 5.000.-. Den ble i 

år ble delt ut for første gang. Vinneren var til legestudent Karoline Kolås Andersen, UiT 

Norges arktiske universitet, for hennes masteroppgave «En kartlegging av rutiner og 

praksis for postoperativadministrasjon av opioider ved et norsk universitetssykehus - med 

fokus på pasientsikkerhet». Karoline fikk også dekket deltakelse på NOSF-konferansen av 

NFSM, og var til stede på årsmøtet.  

 

b) Revisjon av Retningslinjer for smertelindring 

Diskusjon om NFSM skal ta initiativ til revidering av Legeforeningens «Retningslinjer for 

smertelindring» som ble revidert i 2009. Det var enighet om at retningslinjene ikke er 

oppdatert og ikke kan anbefales. Momenter i diskusjonen: Helsedirektoratet har vært 

tilbakeholdende til å lage fagspesifikke retningslinjer. En revisjon kan ses som ledd i 

generell plan for kompetanseoppbygging. Dokumentet i sin nåværende form er for 

omfattende til å være anvendelig i allmennpraksis. Avgrensning i forhold til eksisterende 

retningslinjer for behandling av spesifikke smertetilstander må avklares. Implementering i 

Norsk elektronisk legehåndbok er ønskelig, men ressurskrevende. Ingen meldte seg fra 

salen til å ta arbeidet videre. Det blir opp til NFSMs styre å vurdere saken videre.  

    

6. Saker fremmet av medlemmene 

Holgeir Skjeie og Trygve Skonnord orienterte om sitt initiativ for å opprette en 

allmennmedisinsk gruppe for smertemedisin og ba om innspill til innhold og aktiviteter. 

Tema i diskusjonen: Arbeide overfor Legeforeningen for å gjøre kompetanseområdet i 

smertemedisin mer attraktivt for allmennleger (finansiering ved hospitering, kurslengde, 
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refusjon for smertekonsultasjoner for godkjente leger). Etablere bedre møteplasser 

mellom 1.- og 2.linjetjenesten, for faglig utveksling og samarbeid om enkeltpasienter.  

 

7. Fastsettelse av kontingent 

Styret foreslouendret kontingent: kr 250.Dette ble godkjent. 

 

8. Valg 

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Bård Lundeland.  

 

I 2017 har styret bestått av: 

Leder:  

Overlege Unni Kirste   På valg, tar ikke gjenvalg 

Styremedlemmer:           

Overlege Hilde Berner Hammer   På valg, tar gjenvalg 

Spes. allmennmedisin Anders Kind På valg, tar gjenvalg  

Overlege Aslak Johansen   Gjenvalgt for 2 år i 2017 

Overlege Ståle Mathiassen  Valgt for 2 år i 2017 

Varamedlemmer:            

Overlege Sissel Roland   Valgt for 2 år i 2017 

Overlege Inger Johanne Hansen  Valgt for 2 år i 2017 

Revisor: 

Overlege Per Jacob Desserud  Gjenvalgt for 1 år i 2017, tar gjenvalg 

Valgkomite: 

Overlege Bård Lundeland (leder) Valgt for 2 år i 2017 

Overlege Danuta Polak   På valg, tar gjenvalg 

Overlege professor Egil Fors  Valgt for 2 år i 2017. Innstilt som styreleder. Går    

ut av valgkomiteen. 

 

Valgkomitéens innstilling: 

Leder: 

Professor/overlege Egil Fors velges for to år. Egil Fors er spesialist i psykiatri og 

professor i allmennmedisin ved Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og 

overlege i smerterehabilitering ved Coperiosenteret i Trondheim.  

Styremedlemmer:  

Overlege Hilde Berner Hammer og fastlege Anders Kind gjenvelges for to år.  

Revisor: 

Overlege Per Jacob Desserud gjenvelges for to år. 

Valgkomite: 

Overlege Unni Kirste velges for to år. 

Overlege Danuta Polak gjenvelges for to år.  

 

Valgkomitéens innstilling ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Unni Kirste ble overbragt blomster og takket for 10 års inspirerende og utholdende innsats 

som styreleder for NFSM. 

 

Tromsø, 5. januar 2018, 

 

Aslak Johansen, 

referent 
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Protokollunderskrivere 

 

 

.................................................. .................................................. 

HolgeirSkjeie  Trygve Skonnord 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Informasjon om obligatoriske kurs i Kompetanseområde i smertemedisin.  


