Invitation til stiftende generalforsamling af SmerteDanmark
Du inviteres hermed til at deltage i den stiftende generalforsamling for SmerteDanmark

Torsdag den 7. februar 2013 kl. 17
Generalforsamlingen finder sted hos Molecule Consultancy på Rosenvængets Allé 25, 2100 København Ø.
SmerteDanmarks mål er at samle alle Danmarks aktører og interessenter på smerteområdet, herunder
patientforeninger, faglige selskaber og udvalg, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter for arbejdsmarkedet og
andre politiske organisationer, og dermed mobilisere et fælles og kraftfuldt talerør for smertesagen. Et talerør, der
troværdigt kan blande sig i debatten og sikre en national smertehandlingsplan, som har forankring ikke blot i det
faglige miljø men også blandt erhvervs- og interesseorganisationer og andre meningsdannere.
Baggrunden for etableringen af SmerteDanmark er, at behandlingsindsatsen på smerteområdet, mere end for noget
andet sygdomsområde, er kendetegnet som sporadisk, ukoordineret og mangelfuld. Historisk lange ventetider,
ukoordinerede og uensartede interventioner og utilstrækkelig faglig viden i de involverede sektorer har ført til et
overforbrug af sundhedsydelser, øget sygefravær, nedsat produktivitet, for tidlig pensionering og – på et mere
menneskeligt plan – til social isolation og nedsat livskvalitet.
Dagsorden for generalforsamlingen:
17.00 – 17.05 Velkommen v/Gitte Handberg
17.05 – 17.10 Valg af dirigent
17.10 – 17.25 Initiativgruppens beretning om SmerteDanmark v/Gitte Handberg
17.25 – 17.35 Behovet for en samlet indsats på smerteområdet v/ Sophie Løhde, MF Venstre, sundhedsordfører
17.35 – 18.00 Godkendelse af foreningens vedtægter
Valg af formand og bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
18.00 Networking, vin og snacks
I vedlagte materiale kan du læse mere om baggrunden for SmerteDanmark, herunder vores principerklæring og
hvilke faglige aktører og organisationer, som allerede nu bakker op om SmerteDanmark, samt et udkast til
foreningens vedtægter.

Tilmelding til den stiftende generalforsamling skal ske til Frederik Rementorp på telefon 24 41 31 11 eller e-mail:
fr@moleculeconsultancy.com senest fredag den 1. februar 2013. Skriv venligst, hvis du/I kommer i kørestol el.lign.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Initiativgruppen bag SmerteDanmark
Gitte Handberg, overlæge, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital
Jytte Møller, overlæge, Enhed for Akut Smertebehandling & Opvågningsafsnit, Aarhus Universitetshospital
Per Rotbøll Nielsen, overlæge, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet
Pia Frederiksen, formand, Foreningen Af Kroniske Smertepatienter
Lars Bye Møller, medlem af bestyrelsen, Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

