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 Referat fra  

Norsk smerteforenings generalforsamling, 9. januar 2015.  
Norsk smerteforening avholdt sin ellevte ordinære generalforsamling på Rikshospitalet fredag 9. 

Januar 2015.  

1. Konstituering  
a) Åpning.  

Generalforsamlingen ble åpnet av Petter Borchgrevink, leder av Norsk Smerteforening. Alle 

tilhørere ble ønsket velkommen til generalforsamlingen for Norsk Smerteforening.  

b) Navneopprop.  

Det ble ikke foretatt.  

c) Godkjenning av innkalling ved leder.  

Innkalling til generalforsamling var tilsendt alle medlemmer i forkant av konferansen.  

Det var ingen innsigelser til innkallingen.  

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent.  

d) Godkjenning av dagsorden ved leder.  

Det var ingen kommentarer til dagsorden.  

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent.  
e) Valg av møteleder  

Styrets forslag til møteleder var Audun Stubhaug  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig valgt.  
f) Valg av referent.  

Styrets forslag til referent var Unni Kirste  

Vedtak: Forslaget ble enstemmig valgt.  
g) Valg av to protokollunderskrivere  

Styrets forslag til protokollunderskrivere var Tone Høivik og  

Vedtak: Tone Høivik og Cecilie Brewer ble enstemmig valgt.  
h) Valg av stemmetellere  

Styret fremmet forslag om Tone Høivik og Cecilie Bruer som stemmetellere  

Vedtak: Tone Høivik og Cecilie Brewer ble enstemmig valgt.  
i) Opptelling av fremmøtte medlemmer:  

Tilstede i salen var 24 medlemmer.  
2. Referat fra forrige generalforsamling.  

Referat fra generalforsamlingen 2014 var tilsendt medlemmer av Norsk smerteforening via mail i 

forkant av møtet. Det var også tildelt fagkonferansens deltakere ved registrering. Det var ingen 

kommentarer fra de tilstedeværende i salen til referatet.  

Vedtak: Referatet ble enstemmig godkjent.  
3. Styrets årsberetning og godkjenning av denne.  

Foreningens medlemmer hadde fått årsmeldingen tilsendt via mail i forkant av møtet og var 

trykket i konferansens program. 2  

 



Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder Petter Borchgrevink. Årsberetningen følger 

vedlagt referat.  

Foreningen har per 29.12.2014 261 betalende medlemmer og 340 som registrerte medlemmer.  

Styret har hatt 5 møter siste år og de viktigste saker har vært:  

A. Gjennomføring av fagkonferansen 2014 med 349 deltagere  

B. Planlegging og gjennomføring av fagkonferansen 2015  
Det ble opprettet en programkomite som har hatt 3 telefonmøter. Det endelige programmet ble 

sendt medlemmene for over tre måneder siden og lagt på NOSFs hjemmeside. 390 

forhåndspåmeldte deltagere.  

C. Planlegging av fagkonferansen 2016  
Neste års konferanse er foreslått gjennomført på Rikshospitalet 7.-8. januar 2016. Styret ønsker 

forslag til program for 2016.  

D. Etterlevelse av oppgaver og mål for Norsk smerteforening  
I Et nytt punkt i Strategiplanen: «Støtte opp om oppbygging og styrking av tverrfaglige 

smerteklinikker i alle Helseforetak.»  

II En ny strategisk målsetning: Å bidra til at det etableres tverrfaglige smerteklinikker i alle 

helseforetak. Dette er den viktigste anbefaling i Helsedirektoratets veileder “Organisering og drift 

av tverrfaglige smerteklinikker”, som utgis i disse dager.  

III Bidra til implementering av «Nasjonal faglig veileder i bruk av opioider ved langvarig ikke-

kreftrelaterte smerter»  

IV Hjemmesiden er fornyet med ny logo i regi av Astrid Woodhouse  

VI Oversikt over tverrfaglige smerteklinikker og andre offentlige smerteenheter i Norge  

Den endelige undersøkelsen utført av Eva Undall presenteres i Helsedirektoratets «Veileder for 

organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker» som legges ut i 2015.  

VII Forbedre og samordne smerteutdanningene i Norge. Som ledd i dette støtter NOSF arbeidet 

med å utvikle Smertemedisin som Kompetanseområde innen Legeforeningen.  

VIII Deltakelse i arbeid med å etablere nasjonale kvalitetsregistre som etter hvert også skal 

omfatte poliklinikker.  

IX Arbeid med multisenterstudien: Developing evidence-based criteria for referral, screening and 

treatment of patients with chronic pain in multi-disciplinary pain clinics. De fire 

universitetssmerteklinikkene har nå gått sammen om å utvikle studien videre. NOSF har vedtatt å 

støtte arbeidet og bidra til at erfaringene kan resultere i et nasjonalt kvalitetsregister for 

smertebehandling ved tverrfaglige smerteklinikker.  

X Forskningsutvalget (FU) ble opprettet i 2010 og har i 2014 hatt følgende sammensetning: Lars 

Jørgen Rygh (leder), Petter Borchgrevink (NOSF-leder), Gunnvald Kvarstein, Audun Stubhaug 

(fra SASP-styret), Tone Rustøen, Astrid Woodhouse, Christopher Nielsen, Arnstein Finset, John-

Anker Zwart og Johannes Gjerstad. Det har blitt avholdt 2 møter. Utvalgets viktigste oppgave 

etter at multisenterstudien er trukket ut er å planlegge vitenskapelige innslag under NOSFs årlige 

fagkonferanse. Og å ha oversikt over pågående norsk og internasjonal smerteforskning og 

koordinere og evt initiere nye prosjekter.  

XI Norsk barnesmerteforening har henvendt seg til NOSF styret med tanke på en nærmere 

tilknytning og dette vil bli behandlet videre i 2015  

Ingen kommentarer til årsberetningen ble fremlagt.  

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

4. Regnskap og budsjett.  

Regnskap 2013  
Regnskapet for 2013 og revisors beretning ble gjennomgått. Regnskapet viser et overskudd på  

kr 96 123 og en egenkapital på kr 410 192. 3  

 



Vedtak: Årsregnskapet for 2013 ble godkjent og styret tilkjent ansvarsfrihet.  

Foreløpig regnskap 2014 – orientering  
Foreløpig regnskap for 2014 Ble gjennomgått av kasserer Åsta Myhre. Det viser foreløpig et 

underskudd på kr 114 225. Egenkapitalen er kr 328 00.  

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.  

Budsjett 2015– orientering  
Budsjettet for 2015 ble gjennomgått. Det legges opp til et budsjett som går med ca. kr 104 000 i 

underskudd, men siden så mange har deltatt på konferansen er det god mulighet for at dette blir 

mindre.  

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.  

Det ble ytret ønske om at regnskap og budsjett blir lagt ut på hjemmesidene på forhånd og leder 

lover det for neste år.  

5. Saker fremmet av styret  
Ingen saker fremmet av styret  

6. Saker fremmet av medlemmer.  

Det var ingen saker fremmet av medlemmer.  

7. Fastsettelse av kontingent.  
Det var ikke forslått endringer av medlemskontingenten.  

Vedtak: uendret årskontingent kr 300.  

8. Valg  
Forslag for 2015.  

Kriterier:  

- Representasjon ulike helsefaggrupper  

- Geografisk spredning  

- Forskning og klinikk  

- Interesse og egnethet  

- Palliativ, langvarig og akutt smerte  

- Kontinuitet  

Styret består av 12 valgte personer inkludert leder. 7 av disse er på valg. Valgkomiteen har bestått 

av Tone Rustøen, Karen Hara og Borrik Schjødt.  

Marit Legård, Åsta Myhre, Gunnar Rosen, Arnstein Finset, Sara Maria Allen går ut.  

Valgkomiteen foreslo følgende valg:  

a) Leder Petter Borchgrevink, St Olav er halvveis i sin 2 års periode, men ønsker ikke å fortsette 

utover den. Astrid Woodhouse, fysioterapeut som sitter i det nåværende styret, foreslås som 

lederkandidat etter vedtektsendringene innført i 2014. Hun vil da bli leder fra 2015  

 

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon  
b) Styremedlemmer: 2 år funksjonstid  

Gjenvalg: Lars Jørgen Rygh og Jørgen Hansen  

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon  
c) Styremedlemmer nyvalg 2 års funksjonstid  

Borrik Schjødt, psykolog HUS  

Gro Killi Haugstad, fysioterapeut HiOA  

Monica Stolpnes, sykepleier StOlav  

Karin Torvik, sykepleier HiST 4  

 



Svein Bergvik, psykolog UiT og UNN  

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon  
c) Revisor (1 år), Per Jacob Desserud  

Vedtak: Vedtatt ved akklamasjon  
d) Valgkomite (2 år)  

Tone Rustøen  

Åsta Myhre  

Anne Grethe Paulsberg  

Vedtak: Valgt ved akklamasjon  
Observatører (orientering):  

Fra 2008 - Unni Kirste  

Fra 2009 – Tone Høivik  

Fra 2010 – Audun Stubhaug  

Vedlegg:  

Unni Kirste  

Referent  

Underskrift av protokoll:  

Tone Høivik  

…………………….. 




