Ordförande har ordet.
Maj 2019.
Ett år som ordförande. Spännande, lärorikt, nervöst, utmanande och väldigt roligt! Inser hur
många vi är som är nyfikna och har frågor på smärta och smärtbehandling då det ibland varit
massor med mejl att besvara, vilket såklart är väldigt roligt och inspirerande! Vill uppmana er
alla att har ni frågor, funderingar och/eller tankar, tveka inte. Ta kontakt med någon av oss i
styrelsen. Ungefär en månad har passerat sedan våran årliga nationella smärtkonferens. Där
vi vid årsmötet tackade av våran redaktör Marita Henningsson och hälsar därmed dig Linda
Klintenberg varmt välkommen! Är det du, eller har du någon som kan tänkas vilja vara en del
av SSOS styrelse, tveka inte – kontakta någon i valberedningen!
Efter många år där vi haft utbildning som ett flytande sorl genom konferenserna där vi varit
överens om att det behövs. Men aldrig riktigt kommit fram till: hur? Så fick denna konferens
en hel eftermiddag på just fokus: utbildning. Det var en väldigt spännande och givande
eftermiddag. Jag tror aldrig det varit så högt i tak och många frågor samt diskussioner som
under den eftermiddagen. Samt att med hjälp av Mia Berg som pratade om den så kallade
”Uppsalamodellen” startade hon också upp minglet med lite diskussionsämnen som fick vara
grunden för samtalen under kvällen.
Vi hade tyvärr färre deltagare än vanligt, men jag vill tacka er som var där, ni gjorde den till
sitt allra bästa! Vi väljer dock att se det positivt, då det är fullt till vår samarbetsutbildning
med Grünenthal, där deltagarna får en bra grund vad gäller smärta och smärtbehandling,
samt medlemskap till vår förening SSOS (om man inte redan är det). Sedan blir den naturliga
klivet för vidareutveckling förhoppningsvis deltagande vid nästa års Nationella
Smärtkonferens.
Ha en fortsatt härlig vår och njut av sommaren!
Vänligen
Anna Unneby
Ordförande

