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PRESSMEDDELANDE 
 
- Förbättra smärtvården så att vi kan jobba!  
 
Att smärtvården måste förbättras är ett av budskapen från RTP, när de genomför sin 
smärtkonferens i Upplands Väsby torsdagen den 26 augusti.  
 
En undersökning om långvarig smärta som RTP genomfört visar att den som vill ha 
sin smärta utredd och behandlad måste vänta drygt fyra år och besöka mer än sex 
läkare. Samtidigt bedömer de smärtpatienter som tillfrågats i undersökningen att de 
skulle kunna jobba ca 65 procent mer om de inte levde med sin smärta.  
 
Undersökningen som skickats till drygt 1 000 av RTPs medlemmar, visar att smärtpatienterna bollas runt i 
vården och i många fall inte får den hjälp de behöver. Endast 50 procent har fått behandling på smärtklinik med 
multimodal smärtrehabilitering trots att många levt med en komplicerad smärtproblematik i mer än 13 år.  
 
– Detta är ett slöseri med samhällets resurser och orsakar samtidigt ett onödigt lidande för många smärtpatienter i 
Sverige, säger RTPs förbundsordförande Pelle Kölhed. Vi vet också att smärta är den enskilda faktor i samband 
med ett funktionshinder som har störst betydelse för sänkt livskvaliteten, vilket rapporten tydligt visar. 
 
Läkare i Sverige har länge debatterat för en bättre prioritering av smärtrehabiliteringen eftersom man vet att 
smärtpatienter konsumerar fem gånger mer vård än andra patienter. Det beror oftast på att patienterna ”bollas 
runt” i vården och inte får rätt behandling. 
– Vi kräver inte mer vård för våra medlemmar, men vi kräver rätt vård, säger Pelle Kölhed. Denna 
överkonsumtion av felaktig behandling måste upphöra. Därför har vi startat ett projekt som sker i samarbete med 
vården för att utveckla och effektivisera smärtvården för RTPs skadegrupper. Vi har fått nationell konsensus för 
nya behandlingsscheman för smärta vid en konferens för vården. Nu åker vi på Smärtturné runt om i Sverige för 
att sprida informationen till vården och allmänheten om hur smärtpatienter ska behandlas för att komma i jobb 
och slippa det ”utanförskap” som regeringen pratar om, avslutar Pelle Kölhed. 
 
Tid, plats och intervjupersoner 
Den 26 augusti hålls konferensen ”Så behandlar vi smärta i vården” för vårdpersonal och smärtpatienter kl. 
12.00-16.45 på Scandic Infra City, Kanalvägen 10, Upplands Väsby. 
 
Inför eller under konferensen kommer det finnas möjlighet att intervjua en medlem som lever med långvarig 
smärta.  
________________________________________________________________________________ 
För mer information: 
Gunilla Åhrén, projektledare 031-27 98 40 eller 0730-55 68 67. E-post: gunilla.ahren@rtp.se 
Sofia Segergren, informatör 08-629 27 98 eller 0708-11 15 33. E-post: sofia.segergren@rtp.se 
Smärtprojektet: www.rtp.se/smartprojekt. Anmälan och info om konferens:www.rtp.se/kursochkonferens 
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