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Välkommen till
Smärtsektionen
Smärtsektionen är sektionen för dig med specialintresse inom 
området smärta. Smärtsektionen är idag en av Fysioterapeu-
ternas större sektioner med cirka 1100 medlemmar.

Smärtsektionen vill stödja medlemmar i olika frågor inom 
området smärta och sensorisk stimulering samt bidra till ut-
veckling och kunskapsspridning om fysioterapeutisk bedöm-
ning, behandling och rehabilitering av individer med smärta. 
Sektionen verkar också för ett tvärprofessionellt samarbete 
med andra yrkesgrupper som arbetar med smärta.

Tycker du att detta verkar tilltalande så är du varmt välkommen 
att gå med i vår sektion. För att bli medlem måste du vara med 
i Fysioterapeuterna. Du kan anmäla dig till Smärtsektionen via 
vår hemsida: www.fysioterapeuterna.se/smartsektionen

Historik
Smärtsektionen har sitt ursprung i två föreningar: Svensk Akupunkturför-
ening för Legitimerade Sjukgymnaster (SALS) och Legitimerade Sjukgym-
nasters AlgologiFörening (LSgAF). SALS bildades 1984 i Rättvik och LSgAF 
bildades 1995. Båda föreningarna kom 1996 att samarbeta i Sektionen för 
Smärta och Sensorisk Stimulering (SSS) inom dåvarande LSR. 2002 slogs 
SALS och LSgAF samman till en gemensam sektion, Sjukgymnasternas 
sektion för Smärta och Sensorisk Stimulering (SgSS) inom då varande 
LSR. 2014 bytte SgSS namn till Smärtsektionen och LSR namn till 
Fysioterapeuterna. 

Mer information om Smärtsektionen finns på:
www.fysioterapeuterna.se/smartsektionen

Du kan också följa Smärtsektionen på Facebook och Twitter; sök på 
”Smärtsektionen”.



Detta får du som 
medlem

• Tidskriften Sens, som utkommer med fyra nummer 
per år och som innehåller aktuell information om 
smärta, smärtbehandling och smärtproblematik ur 
alla tänkbara perspektiv.

• Möjlighet att ställa frågor och få svar om olika  
smärtrelaterade ämnen.

• Medlemskap i Swedish Pain Society, vilka årligen 
anordnar en tvärprofessionell smärtkonferens  
(Smärtforum).

• Möjlighet att till rabatterat pris delta i Smärtsektio-
nens kongresser, utbildningsdagar samt föreläsningar, 
workshops och seminarier inom området smärta och 
sensorisk stimulering.

Är du redan medlem i en annan sektion kan du för 
150 kr per år bli medlem i ytterligare en sektion. Med 
reservation för eventuella prisändringar.

På hemsidan

 hittar du vad 

som är på gång 

i vår sektion.

Bli medlem
 på vår 

hemsida.
Medlemskapet 

är gratis.
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Fysisk träning i grupp jämfört 
med en temasamtalsgrupp 

för patienter med 
långvarig smärta

Konferens EFIC

Genusperspektiv  
på rehabilitering för  
patienter med rygg-  
och nackbesvär  
i primärvård
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