


Vil	  du	  kunne	  behandle	  alle	  smertepatienter	  med	  større	  effekt	  og	  
en	  evidensbaseret	  tilgang?	  

	  
Hvornår 

Søndag den 23. november 2014 Kl. 09.00 – 17.00 

 

Hvor foregår kurset? 

Søernes Fysioterapi, Kroghsgade 1, 3 sal, 2100 København Ø.  

 

Tilmelding 

Når du har betalt, skal du sende en email til 

andreas_bjerregaard@yahoo.dk med navn, telefonnr., profession, 

og evt. arbejdsplads. Der vil blive udsendt en deltagerliste i ugen 

op til kurset. 

 

Pris  

Prisen er 1500 kr. pr. person. 

Tilmeld dig med en eller flere kollegaer og spar 250 kr. pr. pers.  

Studerende: 1250 kr. 

 

Beløbet kan betales via Mobilepay på telefon 28 34 02 29 eller 

bankoverførsel reg. 2108 kontonr. 0104801749 

 

Om smertespecialisterne 

Simon Kirkegaard er uddannet fysioterapeut og har de sidste 5 år 

studeret smertevidenskab. Udover en lang række kurser har han 

studeret kommunikation og adfærd. Hans på en gang 

specialiserede og diversificerede baggrund giver ham en unik 

tilgang til sine patienter. Læs mere på simonkirkegaard.dk 

 

Lars Avemarie er certificeret personlig træner og Z-Health 

instruktør. Lars er kendt for hans teoretiske og evidensbaserede 

tilgang træning og behandling. Hans utrættelige stræben efter ny 

viden er med til at sikre hans klienter en cutting edge tilgang, der 

optimerer deres træningsforløb. Læs mere på larsavemarie.se 

 

Hvis du ønsker at være en af de behandlere, der 

virkelig forstår smerte, og har evnen til at kunne 

behandle kroniske smerter med baggrund i den nyeste 

evidensbaserede behandling, er dette et kursus for dig.  

 

Hvad får du ud af kurset? 

•  En dybdegående forståelse for smertes kompleksitet og 

de mange faktorer, der påvirker smerteoplevelsen. 

•  En kort historisk gennemgang af smertetilgange til det 

aktuelle paradigmeskifte fra den biomedicinske 

smertemodel til den biopsykosociale smertemodel. 

•  En gennemgang af basal neurovidenskab herunder 

strukturen og funktionen af nervesystemet og hjernen. 

•  Evnen til at formidle og forklare den 

neurovidenskabelige viden omkring smerter til 

patienter gennem billeder og metaforer på en let og 

forståelig måde der mindsker fear-avoidance og 

katastrofetankegang..  

•  Aflivning af mange af de myter omkring smerter og 

årsagssammenhænge, som vi i dag forstærker i vores 

praksis. 

•  Et indblik i hvordan du skaber tryghed igennem 

kommunikation og hvordan du kan motivere, inspirere 

og ændre perception hos dine patienter. 

•  Referenceliste til den litteratur og evidens, der beviser 

dette kursus’ tilgang og effekt. 

•  Adgang til et lukket netværk, der kan hjælpe dig med 

at implementere og praktisere din smerteviden efter 

kurset, samt en stor mængde ressourcer til yderligere 

fordybning, og tilegnelse af mere viden. 

Målgruppen 

Kurset er rettet mod sundhedsfaglige personer, personlige 

trænere og holdinstruktører. 


