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Selvstyret undervisning om smertepatienter
Undervisningstilbuddet er en mulighed for dig og din DGE, at få ny viden om smertepatienter og
non-farmakologisk smertebehandling
Indhold:
Undervisningen er selvstyret, hvilket giver dig og din DGE-gruppe mulighed for at bruge undervisningen
på jeres præmisser og når det passer jer. Materialet består af en PowerPoint præsentation med
videomateriale, som følger en smertepatient igennem konsultationer i almen praksis og Tværfagligt
Smertecenter. Videomaterialet suppleres af spørgsmål som guider jer igennem undervisningen, og
lægger op til faglige diskussioner og erfaringsudvekslinger i gruppen. Derudover præsenteres nyttige
værktøjer, som ’samtaleguide om smerte’, og gode råd til smertebehandlingen.
Niels Bentzen, praktiserende læge og professor i almen medicin, som medvirker i videomaterialet,
fortæller her om undervisningen:
”Formålet med denne efteruddannelse er at vise forskellige metoder, der kan bruges til at hjælpe
patienter med kroniske smerter. Medicinsk behandling af patienter med kroniske smerter berøres kun
overfladisk, da medicinsk behandling ofte ender med at blive et problem og ikke en løsning. Vi
fokuserer på andre ikke-medicinske behandlingsmuligheder, som I kan snakke med disse patienter om.
Vi håber at I herved bliver i stand til at hjælpe flere patienter med kroniske smerter inden de udvikler
komplekse problemstillinger og får behov for en tværfaglig indsats”

Hvor & hvornår:
Når det passer jer. Undervisningsmaterialet kommer i form af en USB-nøgle og bliver sendt til angivne
adresse med posten. Materialet skal blot bestilles så det kan nå at ankomme med posten – hvilket ikke
siger så lidt disse dage.

Tilmelding:
I tilmelder jer hos konsulent Niels Skibsted på niels.kristian@rn.dk eller 21 15 88 20.
Obs: for at få det fulde udbytte af materialet anbefaler vi, at i har en projektor eller større skærm til
fremvisning og et par eksterne højtalere.
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