
Smertevejledning
Genoptræning Gribskov 

Deltag i et forløb, der hjælper dig med at håndtere 
dine smerter i en aktiv hverdag
Du får redskaber til at mestre dine smerter, bedre kunne 
leve med dem og have en aktiv hverdag med et arbejde.
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Har du ondt?
Hver 5. dansker døjer med kroniske smerter
Er du én af dem? Så er der hjælp at hente hos Genoptræningen Gribskov. 
Vi ved, at smerte kan skyldes mange andre ting end blot en skade, der skal 
behandles lokalt. Når vi føler smerte, er det nemlig ikke ensbetydende med, at 
der er noget, der er skadet.

”Smerte er kroppens måde at beskytte sig selv på 
og fortælle dig, at der er noget, den gerne vil have, 
du retter din opmærksomhed mod”

Det at have ondt og det at have en aktiv hverdag eller kunne arbejde er ikke 
hinandens modsætninger. Men det er vigtigt at finde ud af præcis, hvad der 
har indflydelse på, hvordan du oplever smerte. Det kan bl.a. være at finde 
ud af, hvad der forværrer eller forbedrer smerten, og se på hele dit liv og din 
hverdag for at få øje på de mange ting, som du selv kan gøre for at håndtere 
smerterne.

Det hjælper Genoptræning Gribskov dig med gennem samtaler, hvor du lærer 
at forstå og håndtere dine smerter bedre – og derved får en behageligere og 
mere aktiv hverdag.
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Hvem har glæde af forløbet? 
Alle med enhver form for kroniske smerter. Det kan være alt fra 
rygsmerter til nakkeproblemer, slidgigt, nerveskader efter operation, 
fibromyalgi, funktionelle lidelser, hjernerystelse eller piskesmæld. Smerterne 
har typisk stået på i mere end 3-6 mdr. 

Hvad får du ud af det?
Redskaber til at mestre din smerte. Du bliver bedre til at leve med 
smerterne og kunne være aktiv. Det giver dig mulighed for at forblive i 
arbejde eller komme tilbage på arbejde.

Hvordan foregår det?
Gennem samtaler. Vi lytter til din historie. 
Hvilke forklaringer har du fået på din eventuelle 
diagnose og i forhold til prognose? Hvad betyder 
noget for dig, og hvad er dine forventninger? 
Hvordan oplever du dit liv, hvad tænker du om 
det og din nuværende situation? Du får hjælp til 
at skabe en bedre indsigt i dine egne ressourcer 
og belastninger – samt støtte til at arbejde med 
accept af dine udfordringer. Desuden hjælper vi 
med at identificere årsagerne til smerterne og 
til at håndtere dem. Vejledningen bygger på den 
nyeste viden og forskning inden for smerter. 

Hvor mange samtaler skal der til?
Det er individuelt. Det vil variere alt 
afhængig af, hvilke problemer du døjer med, og 
hvor længe de har stået på. Men i gennemsnit 
kan du regne med 10 samtaler. 

Smertevejledning online
Måske kan du også have glæde af et 
e-forløb via smertevejleder.dk. I forbindelse 
med et e-forløb bliver du undervist i den nyeste 
viden omkring smerter hjemmefra. Men selvom 
du evt. tilvælger et e-forløb, så vil der være 
behov for opfølgende samtaler hos Altidens 
smertevejleder.

Altidens 
smertevejleder
Ruth Rasmussen har 
mange års bred erfaring 
som praktiserende 
fysioterapeut. Hun 
har gennemført 
uddannelse i den nyeste 
smertevidenskab, og 
blev certificeret smerte
vejleder i 2021 ved 
Morten Høgh, som 
er smerteforsker ved 
Ålborg universitet med 
Ph.d. i smertevidenskab.



Genoptræning Gribskov, Altiden
Tlf.: 70 60 58 58
Telefontid mellem kl. 8.00 - 11.00
Mail: genoptraening.gribskov@altiden.dk

Lokationer
l Bymosevej, Bymosevej 4, 3200 Helsinge 
l Helsingegården, Parkvænget 20A, 3200 Helsinge 
l Skovsminde, Skovsmindeparken 2, 3230 Græsted
l Bakkebo, Østre Allé 30, 3250 Gilleleje

Gribskov kommunes visitation
Tlf. 7249 6000
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