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SmerteLinjen
Ny rådgivningstelefon til smerteramte og pårørende

SmerteLinjen.dk

Åbningstider
SmerteLinjen er åben mandag til torsdag og bliver betjent 
af vores frivillige medarbejdere, der alle er uddannede 
inden for hvert deres fagområde, og som hver især har stor 
erfaring med rådgivning af smertepatienter og pårørende. 

Da vores åbningstider løbende ændres i tråd med, at flere 
og flere søger rådgivning hos SmerteLinjen, opfordrer vi til, 
at du finder vores åbningstider på vores hjemmeside 
SmerteLinjen.dk

På hjemmesiden kan du også læse meget mere om 
SmerteLinjen, vores målsætning, og hvem der står bag 
initiativet.

SmerteLinjen er blevet til på initiativ af 

FAKS, Foreningen Af Kroniske Smertepatienter 

og SmerteDanmark med støtte fra Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse.



SmerteLinjen er et gratis rådgivningstilbud til dig, der 
er ramt af smerter eller til dig, der er pårørende til en 
smerteramt. Uanset om smerterne er akutte eller kroniske 
og uanset årsagen til din henvendelse, sidder SmerteLinjens 
rådgivere klar til at lytte, vejlede og hjælpe dig.

Hos SmerteLinjen bliver du mødt af mennesker, 
der ved, hvad du taler om!
SmerteLinjens rådgivningspanel er bemandet af frivillige 
rådgivere, der alle har stor erfaring med vejledning af 
smerteramte og pårørende. På SmerteLinjen kan du komme 
i kontakt med socialrådgivere, psykologistuderende, 
smertesygeplejersker samt rådgivere, der selv er kroniske 
smertepatienter.

Kontakt os hvis du har brug for gode råd til at tackle dine 
smerter, få din hverdag til at fungere, ønsker viden om 
sociale og sundhedsmæssige forhold eller ring til os, hvis 
du bare trænger til at tale med nogen, der ved, præcis 
hvordan du har det. 

Vi kan ikke anbefale konkrete behandlinger eller behandlere, 
og det er ikke muligt for os at rådgive om den lægefaglige 
behandling af den enkeltes sygdom. Det er alene op til den 
læge, der har ansvaret for behandlingen, men vi kan hjælpe 
dig med at præcisere de spørgsmål, du ønsker besvaret.
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SmerteLinjen
“... rådgivere 
sidder klar til at 
lytte, vejlede og 
hjælpe dig”

“Kontakt os hvis du har brug for gode råd”
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