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De seneste år har smertebehandling haft en stigende interesse i Danmark. Der er en række
årsager hertil. Grundet en voksende forekomst af patienter med kroniske smerter på såvel
non-malign som malign baggrund, en øget aktivitet og kompleksitet indenfor
cancerkirurgien, et øget fokus på multimodal perioperativ smertebehandling og en række
andre forhold, er der et hastigt voksende behov for mere specialiseret kunnen, forskning
og organisering på området.
I 2012 ændrede udvalget navn fra ”Kronisk Smerteudvalg” til ”Smerteudvalget”.
Baggrunden herfor var, at man ønskede at brede arbejdet i udvalget ud til at omfatte alle
søjlerne indenfor smertebehandling. Udvalget har i løbet af året revideret kommisoriet,
ligesom en ny fagområdebeskrivelse til LVS er under færdiggørelse.
Udvalget har i to år gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt læger under afslutning
af hoveduddannelsesforløb med det formål at indhente viden om opnåede teoretiske og
praktiske færdigheder indenfor smertebehandling. Målet er at denne monitorering skal
fortsætte og publiceres. Samtidig forventes det at resultaterne kan anvendes i
tilrettelæggelsen af speciallægeuddannelsen.
For at kunne styrke en mere målrettet indsats fremadrettet har udvalget på årets
internatsmøde udarbejdet en national spørgeskemaundersøgelse til anæstesiologer
omhandlende interesse, kompetencer, uddannelse og organisering på
smertebehandlingsområdet, som skal udrulles online i efteråret. Vi ser frem til en høj
svarprocent og nogle spændende resultater, som kan tjene til at fastslå særlige
indsatsområder.
Smerteudvalget samlede i foråret en gruppe til udarbejdelse af et svar til
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til afklaring af specialefunktioner på området
“kroniske non-maligne smerter”. Arbejdsgruppen var effektiv, og leverede et
fyldestgørende og tilfredsstillende svar. De praktiserende speciallæger var inddraget i
arbejdet.
Der er ikke lavet egentlige rekommandationer i 2013, men ideen om en national
rekommandation for anvendelse af opioider er på dagsordenen. Udvalget ser frem til
lanceringen af selskabets nye elektroniske platform, som vi venter vil kunne give
spændende muligheder for eksempelvis et forum og publikation af internationale
guidelines. Ligeledes er der luftet interesse for tilrettelæggelse af kurser fremadrettet.
Et interesseområde i udvalget er den fremtidige organisering af smerteområdet i Danmark.
Én af udvalgets fire spændende sessioner på Årsmødet 2013, omhandler netop dette emne.
Mød op og deltag i debatten!
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