
Smertespecialisterne

Kom til Smertekursus 2.0 – et spændende og lærerigt heldagskursus hvor du får en 
dybdegående forståelse for smerters kompleksitet og de mange faktorer, som påvirker
smerteoplevelsen. 

Bliv Smertespecialist og udvid din forståelse for smertebehandling, lær om den nyeste
smertevidenskab, klientbaseret smerteundervisning som øger effekten af din behandling.  

Dette lærer du på Smertekursus 2.0

• Få evnen til at formidle og forklare den nyeste neurovidenskabelige viden om 
smerter til patienter. Gennem brug af billeder samt metaforer på en let og forståelig
måde, der mindsker risikoen for katastrofetanker, en risikofaktor for patienter

• Lær klientbaseret smerteundervisning, som forstærker din behandlingstilgang
• Få kendskab til den moderne smertevidenskab og få en dybdegående forståelse for

smerters kompleksitet og de mange faktorer, som påvirker smerteoplevelsen
• Lær den praktiske brug af denne smerteviden. Dette sker ved hjælp af arbejde med 

case-stories for at sikre hurtigere integration af denne nye viden
• En grundig gennemgang i den biopsykosociale smertemodel
• Lær at se på kommunikation som et kraftfuldt redskab mellem behandler og patient
• Få en opdateret tilgang til behandling af smerter, som du straks kan anvende i din

praksis, og som forstærker de redskaber, du allerede bruger
• Lær de mulige faldgruber og myter i smertebehandling, således at du undgår dem

Smertekursus 2.0 er en revideret, opdateret og forbedret udgave af det populære smerte-
kursus. Alt materiale er blevet ajourført med den sidste nye forskning og yderligere evalueret.
Derfor hedder det nu Smertekursus 2.0. Kurset er rettet specifikt mod sundhedsprofes-
sionelle. 

Smertespecialisterne har valgt at tilbyde alle kurser i kursusrækken til en kraftigt 
reduceret pris i en periode. På grund af, at vi har et mål om, at vores kurser har den højeste
kvalitet og største praktiske anvendelighed for vores deltagere, har vi valgt at lave 
en deltager-begrænsning. 

- evidensbaseret og moderne smertevidenskab

Smertekursus 2.0

Hvornår og hvor:  

København, Søndag den 13. sep. 2015, 
kl. 09.00-17.30. Gothersgade 8b, 1. Sal. 
1123 Kbh K.

Århus, Søndag den 27. sep. 2015, 
kl 09.00-17.30. Graham Bells Vej 18A, 
8200 Århus N

Pris: 850 kr. pr. person  (ekskl. admin. gebyr på
25 kr.)

Tilmelding: Når du har betalt, skal du sende
en email til info@smertespecialisterne.dk med
navn, tlf., og evt. profession. 

Betaling: Tilmelding sker ved at booke din
plads via billetto.dk.


