
   

 

 

Till dig som ska komma till 

Smärtmottagningen  

 

 

 

 

 

Södertälje Sjukhus AB 

152 86 Södertälje 

Telefon: 08-550 240 00 vxl/ 08-550241 97  

www.sodertaljesjukhus.se 

Besöksadress: Rosenborgsgatan 6-10 (huvudentré)  

http://www.sodertaljesjukhus.se/


   

Om mottagningen 

 

Smärtmottagningen är en specialistmottagning som behandlar 
patienter med olika typer av långvariga och komplexa smärttillstånd.  
Vi arbetar tillsammans utifrån helhetssyn. 

Flera olika yrkesgrupper arbetar med att ta fram en smärtanalys, 
fastställa smärtdiagnos samt utreda smärtans konsekvenser för att 
utforma en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.  

Inom smärtteamet arbetar flera professioner då smärta påverkar en 
individ på många olika sätt, både psykiskt, fysiskt och socialt. 

Smärtteamet består av; 

Smärtläkare 
Smärtsjuksköterskor  
Fysioterapeuter, specialist inom smärta och mental hälsa  
Psykolog/ KB-terapeut1 
Kurator 
Administratör 
Konsultpsykiatriker  

 

 

1. Kognitiv beteende-terapeut 

Om du vill komma i kontakt med oss, 

når du oss på; 

Telefon: 08-550 241 97 
Du kommer få olika knappval. När du lämnat ditt telefonnummer 
får du en tid då vi ringer upp dig. 

 

 

Egna anteckningar 
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Hur kommer man till smärtmottagningen? 

Vi tar emot remisser från läkare i primärvården och andra 
vårdinrättningar, även utomlänsremisser samt egenremiss via 1177.  

Remisserna bedöms gemensamt i smärtteamet och beslut tas om 
patienten ska kallas för bedömning på smärtmottagningen. 

Ibland kan remissen besvaras direkt med 
behandlingsrekommendationer och/eller skickas åter för 
kompletterande uppgifter. 

Smärtmottagningen tar inte över ansvar för sjukskrivning eller utför 
andra intyg därför är det viktigt med fortsatt kontakt med ansvarig 
läkare. 

 

 

 

1177 vårdguidens e-tjänster: www.1177.se  
Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid, förnya recept 
eller se dina läkemedel. 

Hemsida: www.sodertaljesjukhus.se  

 

Behandlingar 

Det är viktigt att du som patienten är delaktig i behandlingen och att 
behandlingsmål sker i samråd med dig.   

Behandlingen har en tydlig beteende-medicinsk inriktning. Syftet är att 
om möjligt minska smärtan och öka livskvalitet/funktionen i närvaro av 
smärta med fokus att hitta nya strategier i att hantera din 
smärtproblematik.  

En behandlingsplan är alltid individuell och utformas tillsammans med 
dig och smärtteamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1177.se/
http://www.sodertaljesjukhus.se/


   

Behandlingsmetoder som används är; 

 TENS – behandling2 

 Smärtskola i grupp, för att öka förståelse och hantering av 
smärta 

 Anhörigföreläsning om smärta och smärtans konsekvenser 

 Läkemedelsbehandling 

 Fysioterapi, individuellt och i grupp 

 KBT/ACT-terapi, individuellt och i grupp3 

 Bassängträning i grupp 

 MediYoga i grupp4 

 Mindfulness/avspänning i grupp5 

 Akupunktur 

 

 

 

 

 

 

 

2. Smärtlindring som bygger på stimulering med elektriska strömmar 
3. Kognitiv Beteende Terapi/Acceptans och terapi 
4. Terapeutisk yoga 
5. Medveten närvaro och avspänning 

Inför besöket 

Du som patient kommer få ett formulär hemskickat med frågor 
kring din smärta, livssituation och vad smärtan får för konsekvenser 
för ditt liv.  

Under besöket 

Första besöket för bedömning sker hos smärtläkare eller annan 
vårdgivare. Besöket tar ca 1 timme. Då får du tid och möjlighet att 
berätta om dina besvär. En kroppsundersökning genomförs för 
smärtanalys och smärtdiagnos. Detta för att om möjligt förklara vad 
din smärta beror på.   

Ibland behövs en utvidgad bedömning av smärtteamet och du får 
då träffa även fysioterapeut och/eller psykolog alternativ KB-
terapeut för bedömning.  

En behandlingsplan upprättas tillsammans med dig när 
bedömningen är klar.   

Efter besöket 

Vi följer upp eventuellt insatta behandlingar t ex läkemedel via 
telefon.  

Smärtteamet har regelbundna diskussioner för avstämning om hur 
din behandling fungerar och vidare planering. Då tar vi också 
ställning till om du behöver träffa fler vårdgivare i smärtteamet.  


