Styrelsen för Swedish Pain Society (SPS) ber att få lämna följande verksamhetsberättelse
avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
Swedish Pain Society (SPS) är en multidisciplinär förening som har som mål att främja
utbildning och kompetens inom området smärta och arbeta för en teambaserad jämlik
smärtvård i Sverige.
Den viktigaste utbildningsinsatsen SPS som förening gör är att årligen, tillsammans med en
lokal smärtklinik arrangera Smärtforum.
SPS är sedan 2010 ett svenskt chapter i IASP (International Association for the Study of
Pain) och medlem i EFIC (European Pain Federation EFIC). Den 1 januari 2017 gjordes föreningens organisation om för att anpassas efter internationella riktlinjer. Swedish Pain Society
blev då en individuell förening med sju associerade föreningar med ett nära samarbete.
Medlemmar
Medlemsantalet är per 171231 ca 200 personer.
Styrelsen
Styrelsen har under 2017 bestått av följande medlemmar:
Anna Bjarnegård
Malin Lindbäck
Rolf Karlsten
Carina Carlsson
Elisabeth Persson
Britt Hedenberg Magnusson
Stefan Lundeberg

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vetenskaplig sekreterare
Ledamot
Ledamot

Marie Löfgren
Märta Segerdahl
Anna Unneby
Marita Rydå
Kerstin Wahllund
Eva Gåve

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Revisorer
Revisorer har under året varit Hans Johansson och Jan Persson

_________________________________________________________________________________

Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten;
ett extra årsmöte, telefonmöte 2017-01-04, konstituerande telefonmöte 2017-01-04,
fysiskt möte i Stockholm 2017-02-23, telefonmöte 2017-05-05, fysiskt möte i samband med
EPF EFIC i Köpenhamn 2017-09-07, fysiskt möte i samband med Smärtforum i Göteborg
2017-10-11 samt ett telefonmöte 2017-11-07
Ur verksamheten
Swedish Pain Society har under angiven tidsperiod haft följande verksamhet:
 I samarbete med Smärtkliniken Östra Sjukhuset, Göteborg arrangerat Smärtforum
2017.


Utarbetat ett samarbetsavtal med arrangören för Svenskt smärtforum 2018.



Beslutat om ort för Smärtforum 2019.



Slutfört arbetet med den nya organisationen och spridit information om densamma.



Delat ut stipendier till föreningens medlemmar.



Underhållit och uppdaterat hemsidan



Utarbetat riktlinjer för bedömning av abstrakt och posterpris under Smärtforum.



Deltagit vid EPF EFICs Council-möte i Köpenhamn.



Påbörjat planeringen av en utbildningsdag i Stockholm under mars 2018 för
föreningens medlemmar. Dagen ska följa IAPS.s temaår.



Lämnat rapporter till IASP och EPN, EFIC om verksamheten.



Lämnat in en ansökan om att arrangera EFIC 2021.



Reviderat och färdigställt kapitlet om svensk smärtvård i EPF:s bok European Pain
Management.

Avvikelser från verksamhetsplan
Verksamheten har fortskridit enligt plan.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är i balans och detaljerna framgår av bilagda resultat- och
balansräkning.

_________________________________________________________________________________

Styrelsen ber att få framföra sitt varma tack för visat förtroende under verksamhetsåret 2017.
För styrelsen
Göteborg 2017-12-31

_____________________
Anna Bjarnegård
Ordförande

___________________
Malin Lindbäck
vice ordförande

_____________________
Rolf Karlsten
kassör

___________________
Elisabeth Persson
vetenskaplig sekreterare

_____________________
Britt Hedenberg Magnusson
Ledamot

___________________
Stefan Lundeberg
Ledamot

___________________
Carina Carlsson
sekreterare

_________________________________________________________________________________

