Smärtmottagning Lund/Malmö
Vi bedriver konsultverksamhet för akut-, postoperativ- och cancerrelaterad smärta för inneliggande
patienter på sjukhusets alla vårdavdelningar i Lund och Malmö. I Lund sker också uppföljning kring
smärtproblematik för polikliniska patienter som får cytostatika- och/eller strålbehandling.
Remiss skickas till postadress:
Smärtmottagningen
Intensiv och perioperativ vård
Skånes universitetssjukhus
221 85 LUND

Smärtrehabmottagning Lund
Vi utreder och behandlar långvarig smärta (som inte beror på cancer) och erbjuder kvalificerad analys
och behandling för långvariga icke maligna smärttillstånd och/eller funktionsstörningar i
rörelseapparaten.
Vi arbetar i team med flera yrkesgrupper mot ett gemensamt individanpassat mål.
Här finns också en sjukgymnastikmottagning för patienter med muskuloskeletal
funktionsstörning/skada som kräver fördjupad analys och behandling, och sjukgymnast med
specialinriktning på smärta, rörelseanalys och ortopedmedicinska metoder.
Mer information om vad din remiss bör innehålla hittar du här:
http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/remisshantering-och-rutiner-forvantande-patienter/lokala-tillagg/smartrehabilitering-sus-lund---remissinformation.pdf
Remiss skickas till postadress:
Skånes universitetssjukhus,
VE Smärtrehabilitering
Lasarettsgatan 13
221 85 Lund

Barn- och ungdomsmottagning smärta

Vi är en regionövergripande enhet och vi tar emot barn och ungdomar under 18 år med långvarig,
icke-malign smärta för smärtbedömning, ställningstagande till teambehandling (ACT/KBT) eller
förslag på andra åtgärder. Vid behandling hos oss är målet en förbättrad livskvalitet och ökad
funktion i vardagen. På enheten arbetar vi i team med sjukgymnaster, psykologer och läkare.
Föräldrarna ingår som en viktig del i barnets behandling. Det går utmärkt att ringa till oss för
konsultation eller om du vill ställa frågor inför remiss.
Vi har också en sjukgymnastmottagning som tar emot barn yngre än 13-14 år med lokal/regional
smärta utan hög påverkan på social situation som skola, aktiviteter och vänner. Ange om du vill att
din remiss ska gå direkt till sjukgymnastmottagningen. Ungdomar i motsvarande situation utan
påverkan på livskvalitet och funktion remitteras med fördel till sjukgymnast på vårdcentral.

Mer information om vad din remiss bör innehålla hittar du här:
http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/remisshantering-och-rutiner-forvantande-patienter/lokala-tillagg/rekommendationer-for-remiss-till-buse.pdf

Remiss skickas till:
Skånes universitetssjukhus
Barn- och ungdomsmottagning
smärta
Lasarettsgatan 40 A
221 85 Lund

