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Information om Rehabkurs 
 
Vill du få mer kunskap om långvarig smärta?  
 
Önskar du veta mer om strategier som skulle kunna hjälpa dig att hantera smärtan?  
 
Rehabkursen vänder sig till dig som lever med långvarig smärta som påverkar dig och ditt liv på flera 
sätt. Målsättningen är att du efter kursen har fått en ökad förståelse för långvarig smärta och på sikt 
kan börja göra saker som är viktiga för dig, trots att du har smärta.  
 
Kursen är förlagd onsdag förmiddag, mellan kl. 09.00-12.00, under tre veckor. Vi bjuder på fika. På 
kursen deltar även andra som har intresse av att lära sig mer om långvarig smärta.  
 
Kursen leds av ett team med fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och kurator. När kursen är slut 
kommer du att bli kontaktad av teamet för att diskutera vad nästa steg är i din rehabilitering.  
 
Du kommer inom kort att få en kallelse med tider, frågor om förebyggande intyg och information via 
1177. Det är viktigt att du svarar på 1177 så fort som möjligt för att kunna erbjudas plats och börja 
kursen.  
 

 

Praktisk information  
 
Du debiteras vanlig patientavgift 200 kronor för besöket, tills du har frikort. Mer information om 
patientavgifter i Skåne hittar du på 1177.se. 

Om du blir sjuk eller får annat förhinder ska du ringa till mottagningen på telefon 046-171520, 
knappval 4. Det är viktigt att du ringer varje gång vid frånvaro. Om du ringer senare än 24 timmar 
före besöket kommer du att debiteras. 
 
Vid frågor om Rehabkursen ring 046-171520, knappval 4. 
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Ansökan om förebyggande sjukpenning 
 
Om du arbetar hel- eller deltid eller uppbär A-kassa, kan det vara aktuellt för dig att söka 
förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan. Du kan få ett läkarutlåtande för sådan ansökan 
från Smärtrehabiliteringen. 
 
Tänk på: Om du beviljas förebyggande sjukpenning ersätts du endast för de dagar och tider du avstår 
arbete enligt ditt ordinarie arbetsschema för att delta i kursen. Du kan därför endast bli beviljad 
förebyggande sjukpenning för de dagar och tider som du är aktiv i kursen inklusive din restid till och 
från hemmet. Resten av tiden i veckan arbetar du som vanligt enligt dina ordinarie arbetstider.  
Vid frågor om förebyggande sjukpenning kontakta Försäkringskassan.  
 
 
Aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen 
Du som uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen kan få ett läkarutlåtande som underlag för att 
lämna in till din arbetsförmedlare så att du kan behålla aktivitetsstödet. 
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