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fænomen, som alle ansatte i sundhedsvæsenet skal forholde sig til, og som kræver intervention, hvad enten
det drejer sig om traditionel medikamentel behandling eller andre former for supplerende tiltag. Smerter kan
være tegn på livstruende sygdom, men langt de fleste smerter er ikke truende, men begrænsende og nedsætter

livskvaliteten for den, som er ramt og også ofte for familien. Smerter er desuden et samfundsøkonomisk
problem. At hjælpe en smertepatient kan være en vanskelig, men også udfordrende opgave. I bogen

behandles fænomenet ud fra såvel naturvidenskabelige, som teknologiske og psykologiske synsvinkler.
Indhold Når livet gør ondt Gunilla Brattberg Kroppens sansning og reaktion på smerte Lena Lundorff Når
man har smerter hele tiden Heine Svarrer Fysioterapeutiske metoder i smertebehandling Tina Lambrecht og
Ulla Kjærgaard Ubbesen Smerte i et kulturelt perspektiv Helle Høstrup Torturoffer - et liv i smerte Kirstine
Amris og Karen Prip Smerte og psykiatri Lise Gormsen Demente og smerter Lissi Faurschou Cancersmerter
Torben Worsøe Jespersen Smerter hos børn Jens Peter Nielsen Legeterapi Annika Magnusson Musik og

smertebehandling Lars Ole Bonde Smerter - et vanskeligt tilgængeligt sprog Ulla Fasting
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