
 
 

Invitasjon til møte om smerteundervisning for helseprofesjons-utdanninger 23.04.18.  

 

Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. 

Epidemiologiske studier viser at kronisk ikke-malign smerte har en prevalens på omtrent 30% 

i den norske befolkningen. I følge studier av inneliggende pasienter ved norske sykehus 

rapporterer både pasienter med kreftsykdom og pasienter som er blitt operert, sterke smerter 

uten adekvat smertebehandling.  

Undervisning om smerte ivaretas i dag av mange ulike fagområder/spesialiteter. Resultater fra 

nyere norske undersøkelser viser imidlertid et behov for en bedre undervisning i 

smertemedisin 

 

I 2013 hadde vi et første møte på Gardermoen om felles læringsutbytter for smerteutdanning 

for helseprofesjoner i Norge. Norsk smerteforening (NOSF) ønsket å sette fokus på hvordan 

man kan forbedre undervisningen som gis i smertebehandling på medisinstudiet, 

sykepleiestudiet, psykologistudiet og fysioterapistudiet. Vi hadde et oppfølgingsmøte i 2015 

hvor vi la frem forslag til felles læringsutbytter og egne nye læringsutbytter for den enkelte 

helsefagsprofesjon. De endelige læringsutbyttene for smerteutdanning er nå publisert på 

hjemmesidene til NOSF. 

 

Vi ønsker med dette å invitere dekaner, studieledere og lærere i smerte til et avsluttende møte 

om implementering av nye læringsutbytter i smerteutdanning ved den enkelte 

studieinstitusjon.  

 

Vi ønsker både å sette fokus på hvordan undervisningen i hvert studium kan bli bedre, og til 

hvordan man kan samstemme undervisningen og i noen grad få til tverrfaglig undervisning 

innen fagfeltet «smerte og smertebehandling». 

 

Praktisk informasjon:  

Tid: Mandag 23. april 2018, kl. 10-15 

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen 

Pris: Lunsj dekkes av Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser  

Reise: Den enkelte utdanningsinstitusjon/ deltaker dekker reisekostnadene.  

Påmelding: Til karin.torvik@nord.no innen 1. april 2018.  

 

mailto:karin.torvik@nord.no


Tentativt program nedenfor. Vi håper på god oppslutning om dette initiativet, og ber om at 

invitasjonen videreformidles til de aktuelle underviserne ved din institusjon. 

 

Vennlig hilsen Norsk smerteforenings utdanningsutvalg: 

Petter C. Borchgrevink, lege, NTNU/ St. Olavs hospital 

Gro Killi Haugstad, fysioterapeut, førsteamanuensis, dr. philos, OsloMet - Storbyuniversitetet 

Karin Torvik, sykepleier, førsteamanuensis, Nord universitet 

Svein Bergvik, psykolog, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet 

 

 

Invitasjon til en dag med Smerteutdanning i fokus 
 

Program mandag 23. april 2018 kl. 10-15 

Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen 

Spesielt velkommen til alle Dekaner og studieledere, samt alle lærere og helsearbeidere som 

underviser om smerte 

10.00 Styrking og samkjøring av all smerteutdanning i Norge. Professor og lege Petter 

Borchgrevink  

10.20 Forbedring av smerteutdanningen. En interpellasjons-gjenganger. Helseminister Bent 

Høie er invitert 

10.45 Diskusjon 

11.15  Krasj-kurs i smertefysiologi. Hva nytt må lærerne kunne? Professor og nevrolog Arne 

Tjølsen 

12.00  Hvordan få en nivåheving 24/7? Professor og sykepleier Tone Rustøen 

12.30 Helsetjenesten trenger økt satsing på helsepsykologi. Psykolog-spesialist Borrik 

Schjødt   

13.00 Lunsj  

14.00  Smerte og psykososiale forhold. Førsteamanuensis og fysioterapeut Gro Killi 

Haugstad.  

14.30 Hva skal til for at vi kan forbedre oss? Avslutningsforedrag ved professor og lege 

Audun Stubhaug   

14.50 Avslutning 

 

Arrangert av Norsk smerteforening med støtte fra det HOD-definerte og -finaniserte 

”Pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med 

langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak” 


