
 

 

 

Præ-høring: Afdækning af smerteområdet i Danmark 

Med Finanslov18 blev der aftalt en sundhedspulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til højt 

prioriterede indsatser på sundhedsområdet. Som del af denne pulje har regeringen og Dansk Folkeparti 

besluttet at afsætte samlet 14,3 mio. kr. til smerteområdet i perioden.  

Sundhedsstyrelsen iværksætter derfor en afdækning af smerteområdet, som skal munde ud i en rapport, der 

beskriver de væsentligste udfordringer i de eksisterende behandlingstilbud til personer med kroniske smerter 

og anviser mulige indsatsområder til forbedring og mulige initiativer i den kommende handlingsplan for 

smerteområdet. 

Til udarbejdelse af rapporten har vi i Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra 

forskellige faggrupper og sektorer. Arbejdsgruppen har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i forbindelse 

med afdækningen, som nærmere beskrevet i vedhæftede kommissorium. Rapporten forventes afsluttet i 

efteråret 2019.  

 

Som forberedelse til de to workshops og det videre arbejde, ønsker vi at indsamle de udpegede 

organisationers perspektiver på de væsentligste udfordringer og muligheder, som afdækningen bør fokusere 

på. Vi hører også meget gerne om eksisterende initiativer og jeres erfaringer hermed.  

 

Derfor beder vi jer udfylde og returnere nedenstående skema inden 1. december 2018. 

 

Skemaet er forsøgt struktureret, så det dækker følgende temaer:  

 

 Farmakologisk behandling, herunder rationel farmakoterapi, udtrapning af langvarig opioidforbrug 

 Non-farmakologisk behandling, herunder tiltag som smertemestring, træning og psykoterapi 

 Rehabilitering, herunder opretholdelse af funktionsniveau  

 Kompetencer hos sundhedsfagligt personale  

 Organisering og sammenhæng i tværsektorielle forløb for patienter med kroniske smerter 

 Information og oplysning om smerter og personer med kroniske smerter 

 

 

Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet! 

 

På vegne af projektgruppen 

Med venlig hilsen 

 

Marlene Øhrberg Krag 

Centerchef 

Sundhedsstyrelsen 



 

 

 

Afdækning af smerteområdet i Danmark 

Tema  Farmakologisk behandling, herunder rationel farmakoterapi, 

udtrapning af langvarig opioidforbrug 

Udfordringer  

Muligheder/løsninger  

Eksisterende initiativer  

Andre kommentarer  

 

 

 

Tema  Non-farmakologisk behandling, herunder tiltag som 

smertemestring, træning og psykoterapi 

Udfordringer  

Muligheder/løsninger  

Eksisterende  

initiativer 

 

Andre kommentarer  

 

 

 

Tema  Rehabilitering, herunder opretholdelse af funktionsniveau  

Udfordringer  

Muligheder/løsninger  

Eksisterende  

initiativer 

 

 

 

 

Andre kommentarer  

 

 

 

 



 

 Side 2 

Tema  Kompetencer hos sundhedsfagligt personale 

Udfordringer  

Muligheder/løsninger  

Eksisterende  

initiativer 

 

Andre kommentarer  

Tema  Organisering og sammenhæng i tværsektorielle forløb for 

patienter med kroniske smerter 

Udfordringer  

 

 

 

Muligheder/løsninger  

 

 

 

Eksisterende  

initiativer 

 

 

 

 

Andre kommentarer  

 

 

 

 

Tema  Information og oplysning om smerter og personer med kroniske 

smerter 

Udfordringer  

 

 

 

Muligheder/løsninger  

 

 

 

Eksisterende  

initiativer 

 

 

 

 

Andre kommentarer  

 

 

 



 

 Side 3 

Tema  Registrering, data, forskning, viden (herunder 

kvalitetsindikatorer) 

Udfordringer  

Muligheder/løsninger  

Eksisterende  

initiativer 

 

Andre kommentarer  

Tema  Hvor ser I de største udfordringer og muligheder i forhold til 

smerteområdet? Hvilke(t) område(r) burde prioriteres højst, hvis det 

stod til jer? Falder udfordringerne inden for de ovenfor berørte 

temaer? 

 

 

Tema  Øvrige kommentarer 

 

 

 


