
INBJUDAN 

till 

Specialistutbildningskurs i SMÄRTREHABILITERING 

”Diagnostik och behandling av långvarig smärta” 

 

Tid:   Kursen hålls under v 46 dvs. den 13-17 november. 

Plats:   Aulan, Kulturhistoriska muséet, Lund  

Kostnad:  6 000 SEK (luncher etc. inkluderat) 

Anmälan:  Görs via länken:  https://goo.gl/forms/Nvk4OgexRltRDTXH2  

Inriktning:  Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare Rehabiliteringsmedicin men 

ST-läkare i närliggande specialiteter också välkomna. Kursen 

förutsätter att man har egen klinisk erfarenhet av att behandla 

patienter med långvarig smärta. 

Frågor: Per e-mail till: 

Hans Westergren (hans.westergren@skane.se)  

Marcelo Rivano (Marcelo.RivanoFischer@skane.se) 

Nadia Åkesson (Nadia.Akesson@skane.se) 

 

Lipus har granskat och godkänt  kursen. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 

20170101 – ”Diagnostik och behandling av långvarig smärta”) 

Kursen omfattar Svensk Rehabiliteringsmedicinsk förening (SRMF’s) rekommendationer för 

Specialistutbildning i Rehabiliteringsmedicin:   

 delmål 9 ”Att behärska rehabilitering vid långvarig smärta”  

och valda delar av: 

 delmål 1 (anatomi och neurobiologi) 

 delmål 4 (psykologiska faktorers inverkan på rehabiliteringsprocessen t.ex. KBT, ACT 

och motivation) 

 delmål 5 (Kunskap om andra rehabiliteringsaktörer) 

 delmål 8 (Att kunna handlägga rehabilitering vid perifera nervskador) 

 

- Tag med linne/t-shirt och kläder anpassade för undersökningsteknik (tisdag fm)! 

Godkänd kurs kräver full närvaro.  
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Kurslitteratur:  

 Läkemedelsverket: Långvarig smärta är ett vanligt problem för både barn, ungdomar 
och vuxna + bakgrundsdokumenten (https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-
2017/Lakemedelsverket-Langvarig-smarta-ar-ett-vanligt-problem-for-bade-barn-ungdomar-
och-vuxna/) – obs läs också bakgrundsdokumenten! 

 
 Smärta och smärtbehandling (red Mads Werner och Ido Leden) Uppl 2.  2010.  

 

 
 Clinical Neuroanatomy. Brain Circuitry and Its Disorders.    

Hans J. ten Donkelaar; Springer 2006 
 

 Neurosurgical pain management. Kenneth A. Follett. Elsevier-Saunders 2004 
 

 Functional Neuroanatomy of Pain. K.G. Usunoff, A Propratiloff, O.Schmitt, A.Wree 
Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology 
 

 Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i 
rörelseapparaten. Eva Kosek, Jon Lampa och Ralph Nisell. Studentlitteratur 2014. 
 

 Att förstå patienter med smärta. Steven James Linton. Uppl 2. Studentlitteratur 2013. 

 

Välkomna till Lund 

Hans Westergren, Marcelo Rivano-Fischer och Nadia Åkesson 
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