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Smärtsektionens verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen för Smärtsektionen ber att få lämna följande verksamhetsberättelse avseende 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 
 
Smärtsektionen är en sektion inom Fysioterapeuterna. 
 

Sektionens huvudsakliga uppgifter är: 
att vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska verksamheten. 
att utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbytet. 
att utveckla specialiseringen och yrkesgruppens legitimitet. 
att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser inom området.  
att delta i förbundets opinionsbildningsarbete för att stärka professionen. 
att stärka vetenskaplig orientering och forskningsutveckling genom en starkare 
koppling till förbundets verksamhet vid universiteten. 
att besvara remisser i frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet. 
 
MEDLEMMAR 
Vid årets slut var medlemsantalet i sektionen 889 personer. (Medlemssökning utförd 2020-12-30). 
 
STYRELSEN 
Styrelsen har bestått av följande medlemmar:                   
    Mandatperiod t.om. årsmötet: 
Ordf. Mathias Andersson, Falun   2022 
Vice ordf. Annie Palstam, Göteborg   2022 
Sekreterare Åsa Österlund, Göteborg   2021 
Kassör Elena Tseli, Stockholm   2021 
Ledamot Hanna Blomstedt, Stockholm  2022 
Ledamot Sofia Jarlbring, Lund   2022 
Ledamot Peter Lindberg   2022 
Ledamot Emma Varkey, Göteborg   2022 
 
STYRELSEARBETET 
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2020 varav samtliga skett via Zoom. 
 
VALBEREDNING 
Mona-Lisa Åkerström, Gävle, och Elisabeth Pietilä-Holmner, Umeå, har under 2020 utgjort 
valberedning.  
 
EKONOMI 
Föreningens ekonomi framgår av bilagda resultat- och balansräkning.  
Medlemsrevisor har under 2020 varit Anna Bjarnegård Sellius och Karin Edler. 
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MEDLEMSTIDNING 
Tidskriften SENS är sektionens informationsorgan. Syftet med SENS är att erbjuda medlemmar 
att ta del av ny forskning, kliniska erfarenheter och möjlighet att ställa frågor eller debattera och 
diskutera olika åsikter och perspektiv på smärta och smärtrehabilitering. SENS utkommer med 
fyra nummer per år och ligger under styrelsens ansvar. 
 

VERKSAMHET 2020 
• Sektionen har under 2020 gett ut 4 nummer av medlemstidningen SENS. 
• SENS ligger ute offentligt på Smärtsektionens hemsida. 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/smartsektionen/ 
• Sektionen har i samråd med representant ur förbundsstyrelsen tagit beslut om att vara 

föregångssektion i miljöfrågor inom Fysioterapeuterna med tilltänkt spridning inom 
övriga förbundet. En miljödiplomering har genomförts under 2020, där Smärtsektionen 
agerar pilotverksamhet för en möjlig miljödiplomering av övriga områden inom 
Fysioterapeuterna. Styrelsens medlemmar har gått en miljöutbildning. 

• Som ett led i Smärtsektionens miljöarbete har SENS övergått till elektronisk distribuering. 
Dock har ett mindre antal medlemmar önskat att fortsätta få SENS i pappersformat.  

• Sektionen har under 2020 varit representerad i Professionsrådet, Fysioterapeuterna.  
• Sektionen har under 2020 varit representerad i Fysioterapeuternas Kongress. 
• Sektionen har författat tre motioner till Kongressen och därutöver ställt sig bakom 

ytterligare en motion till Kongressen. 
• Sektionen har arbetat med revideringen av specialistordningen. 
• Två personer ur styrelsen deltog i den nyskapade styrelseutbildning som arrangerades av 

Fysioterapeuterna. 
• Två personer ur styrelsen deltog i Smärtforum som i år hölls via nätet (arrangör Swedish 

Pain Society). 
 

Styrelsen ber att få framföra sitt varma tack till sektionens medlemmar för visat förtroende under 
verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
 
Falun 2020-12-31 
 
_________________________ 
Styrelsen gnm Mathias Andersson, Ordförande.   
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