
Tværfagligt forløb i

Smerte-
håndtering



Kolding Kommune
Senior- og Socialforvaltningen, Sundhedscentret

På et tværfagligt smertehånd-
teringsforløb, møder du andre 
i lignende situationer, hvor 
du aktivt kan erhverve dig 
viden og redskaber til bedre 
at kunne acceptere, leve og 
fungere med dine kroniske 
komplekse smerter.

Underviserne er på skift 
fysioterapeut, sygeplejerske, 
socialrådgiver og psykolog.

Forløb

Introduktionsmodul 
•  Sammen med dine pårørende  

– viden om kroniske komplekse smerter 
i et fysisk, psykisk og socialt perspektiv

Grundmodul 
•  Tanker, følelser, krop og adfærd  

sammenhænge  

•  Acceptarbejde  

•  Livsværdier  

•  Mål i livet  

•  Aktivitetsregulering og engageret  
handling  

•  Kommunikation og relationer



Tværfagligt forløb i smertehåndtering

Efterfølgende moduler efter behov
•   Helbred og arbejde (4x2 timer)  

Lovgivning, rettigheder, pligter  
og min plan.  
Privatlivet og arbejdslivet i forening.  
Styrke troen på egne evner og  
handlemuligheder. 
Arbejde med et nyt arbejds- 
markedsperspektiv.  

•  Mindfulness (8x2 timer)  
+ daglig hjemmetræning/meditation 
Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi.  

•  Søvn (under udarbejdelse)  

•  Afspænding (under udarbejdelse)

Praktiske oplysninger
Undervisning er 1 gang om ugen på et 
hold med 10-12 deltagere.

Før opstart på hold inviteres du til en indi-
viduel samtale med én af underviserne.

Du skal være færdigudredt samt være 
motiveret for at deltage og arbejde med 
dig selv.

Du skal være indstillet på at dele nogle af 
dine erfaringer og oplevelser med andre 
på holdet samt på hjemmeopgaver.

Introduktions- og grund modul er sam-
menlagt 7 x 2 timer og obligatoriske for at 
kunne deltage i efterfølgende moduler.

Forløbet foregår på Kolding Sundscenter, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Kontakt: Tlf. 7979 7080 mellem kl. 9-12, eller på 7979 6000.



Sundhedscenter Kolding

Sygehusvej 6

6000 Kolding

Telefon 7979 6000

sundhedscenter@kolding.dk
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Sundhedscenter Kolding og 
Kolding Sygehus er røgfrit område. 
Der henvises til rygezoner
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