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Välkommen till
Smärtsektionen
Smärtsektionen är sektionen för dig som tycker att smärta är spännande,  
utmanande och kan vara svårt. De flesta fysioterapeuter arbetar dagligen på ett  
eller annat sätt med smärta och upplever att smärta dess konsekvenser kräver 
såväl bredd som djup. Smärta är ett stort forskningsområde och en utmaning 
samhällsekonomiskt. 

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

Vill du vara med och bidra till förståelsen kring smärta? Tillsammans kan 
vi försöka förstå mer. Varmt välkommen att gå med i Smärtsektionen.

Hur blir jag medlem i Smärtsektionen?
Ett medlemskap i Fysioterapeuterna är grunden till medlemskap i sektionerna. 
Du har rätt att kostnadsfritt tillhöra en valfri sektion och till Smärtsektionen 
anmäler du dig via vår hemsida: www.fysioterapeuterna.se/smartsektionen 

Är du redan medlem i en annan sektion? 
Inga problem. För en mindre kostnad per år kan du bli medlem i ytterligare 
en sektion. Du som är student har rätt att tillhöra en valfri sektion gratis.

Detta får du som medlem
• Smärtsektionens mycket uppskattade tidskrift Sens, som utkommer med 

fyra nummer per år och som innehåller aktuell information om smärta, 
smärtbehandling, smärtrehabilitering och smärtproblematik ur alla 
tänkbara perspektiv. 

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

• Medlemskap i Swedish Pain Society (SPS) för endast 20 kr per år. 
SPS anordnar årligen en tvärprofessionell smärtkonferens (Svenskt 
Smärtforum), där medlemmar även får rabatterat pris. Du har också 
möjlighet att via SPS ansöka om stipendium för resa eller fortbildning. 

• Möjlighet att till rabatterat pris delta i Smärtsektionens kongresser 
och utbildningsdagar samt på föreläsningar, workshops och  
seminarier inom området smärta och sensorisk stimulering som 
Smärtsektionen anordnar.

Specialist inom smärta och smärtrehabilitering
Det finns möjlighet att utbilda sig till specialist inom området smärta och
smärtrehabilitering. Du hittar mer information om detta på vår hemsida:  
www.fysioterapeuterna.se/smartsektionen

Följ oss 
På vår hemsida hittar du ytterligare 
information om oss och vad som 
är på gång i Smärtsektionen: 
www.fysioterapeuterna.se/smartsektionen

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

OM SMÄRTA OCH SENSORISK STIMULERING

NR2 2014

SIDAN 12

SIDAN 4

SIDAN 14

Ny i styrelsen - 

Mathias Andersson

Smärtkongressen - 

Levnadsvanor och Smärta

 Sexuell hälsa och

Reumatoid Artrit

Smärtsektionen

OM SMÄRTA OCH SENSORISK STIMULERING

NR1 2017

Smärtsektionen

SIDAN 5

Kartläggning av behov 
hos kvinnor från  

Mellanöstern som söker 
för långvarig smärta

SIDAN 14

SJUKGYMNASTIKENS HISTORIA

SIDAN 10

Ett sätt att förklara långvarig 
sensitiserad smärta

OM SMÄRTA OCH SENSORISK STIMULERING

NR2 2017

Smärtsektionen

SIDAN 4-5

Presentationav nya styrelse-medlemmar

SIDAN 12

RAPPORT FRÅN SMÄRTKONGRESSSmärta och psykisk ohälsa

SIDAN 11

RAPPORT FRÅN STUDIEBESÖKET PÅTavastkliniken i Stockholm

Smärtsektionen



smartsektionen@fysioterapeuterna.se 
www.fysioterapeuterna.se/smartsektionen

Smärtsektionen


