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De offentlige smerteklinikker har ofte flere års vente-
tid, men frit sygehusvalg er en rettighed, som giver 

mulighed for at benytte de private tværfaglige smerte-
klinikker, der ligger flere steder i landet. Man skal have 
en diagnose med kroniske smerter eksempelvis fibro-
myalgi og en henvisning fra sin læge, for at blive hen-
vist til en smerteklinik.

Hvis din praktiserende læge henviser dig til en of-
fentlig smerteklinik, og denne ikke kan tilbyde at igang-
sætte en behandling inden for en måned, betyder det, 
at du har ret til at blive henvist til en af de private 
smerteklinikker. Forskningen viser, at det er afgørende 
at behandle kroniske smerter så tidligt i forløbet som 
muligt. Fibromyalgiramte vil ofte opleve, at smerter 
medfører flere smerter, derfor er tidlig indsats og rele-
vant behandling afgørende for et godt resultat.

KIApró s hovedafdeling ligger i Herlev, lokalerne er 
lyse og rummelige. Der er let adgang for alle, og selve 
indretningen bærer præg af kendskab til og forståelse 
for kroniske smertepatienter. Eksempelvis er der flere 
forskellige slags stole at vælge imellem i undervisnings-
lokalerne, og der er god plads til at stå eller gå lidt 
rundt og endvidere mulighed for at ligge ned.

Et typisk forløb

Når KIApro modtager en henvisning, bliver borgerne 
indkaldt til en samtale med en speciallæge. KIApro an-
vender altid betegnelsen borger og ikke patient. Spe-
ciallægen skal vurdere, om borgeren er fuldt udredt, og 

om der kan opnås forbedringer, herunder om borgeren 
kan genvinde fysisk og psykisk kontrol med smerternes 
indflydelse på dagligdagen. Lægen kan herefter vurde-
re, om borgeren skal til yderligere samtaler hos tvær-
fagligt team i KIApro. 

Alle samtaler bliver gennemført den samme dag for 
at undgå for meget transport og tidsspilde. Derefter 
holder KIApro en intern konference, hvor borgerens ud-
fordringer og mulige behandlingsforslag drøftes og be-
sluttes. 

Marianne Hjalmarsson, der er psykolog og en del af 
det tværfaglige smerteteam i KIApro, udtrykker det 
sådan: „Hvis vi skal opnå gode resultater, skal vi re-
spektere og forstå, at det er smertepatienter, vi har 
med at gøre. Dette tager vi højde for i den måde, vi til-
rettelægger vores forløb.“ 

Mette Kilsgaard, den ene ejer af KIApro, uddyber 
dette: „Vi kan igangsætte et forløb inden for 2-3 uger, 
efter vi modtager en henvisning. Vores opgave er at 
give mennesker med kroniske smerter nogle redskaber, 
der gør det lettere at håndtere hverdagen. Derfor arbej-
der vi tværfagligt. Hver eneste borger, der henvises til 
os, har sin egen individuelle smertehistorie. Deres 
smertebillede er ofte komplekst, og vi har brug for 
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mange forskellige kompetencer for at rådgive bedst mu-
ligt. Vi skal tænke medicinsk, fysiologisk, psykologisk og 
socialt og være i stand til at kombinere det, så det giver 
mening i hvert enkelt tilfælde.“

„De mennesker, der bliver henvist til os, har ofte 
været gennem en lang proces, før de har fået en diag-
nose“, supplerer Marianne Hjalmarsson. „Det giver ofte 
en række psykologiske udfordringer, som vi skal tage 
højde for i vores udredning og sammensætning af et re-
levant forløb. Mange har igennem deres forløb, inden de 
kommer til KIApro, fået mange forskellige former for 
medicin, hvormed man har forsøgt at behandle de kro-
niske smerter. Derfor begynder man med en medicin-
gennemgang for at undersøge, om det er den optimale 
medicinske behandling, borgeren får. KIApro har ofte 
oplevet, at borgerne får for meget og forkert medicin. 
Borgerne bliver ikke altid behandlet i henhold til den nu-
værende aktuelle viden om, hvordan man bedst be-

handler kroniske smertepatienter. Ofte kan der opnås 
forbedringer ved små ændringer af, hvordan og hvornår 
man indtager sin medicin.“

Behandlingen hos KIApro er evidensbaseret, hvilket 
betyder, at den følger den nyeste viden og de anbefalin-
ger, der er dokumenteret i forhold til behandlingen af 
langvarige smertetilstande.

Et behandlingsforløb er intensiv og kan alt efter 
behov og type af tilbud vare mellem 1-6 måneder. Her-
efter overtager den privatpraktiserende læge den fort-
satte behandlingsplan. 

Det tværfaglige team består af 
følgende fagpersoner
• lægefaglig indsats i forhold til den medicinske 

behandling.
• Psykologisk indsats som kan være individuelle 

samtaler eller gruppeforløb.
• Fysioterapeutisk indsats efter principperne for 

gradvis fysisk aktivering som behandlingsstrategi.
• Socialfaglig indsats i forhold til afklaring for de so-

ciale og økonomiske udfordringer.

„Vi ser på, hvad den enkelte borger kan og ikke kan, 
og hvad borgeren gerne vil kunne“, siger Mette Kils-
gaard. „For mange mennesker er det en væsentlig del af 
livskvaliteten at kunne gå på arbejde. Det er en vigtig 
del af vores identitet. Det er ikke alle, vi kan få tilbage 
til arbejdslivet, men vi kan forbedre og øge livskvalite-
ten.“ 

Et bedre liv

„Vi kan ikke fjerne smerterne. Der er jo en grund til, at 
det hedder kroniske smerter“, fortæller Marianne Hjal-
marsson. „Men vi kan arbejde med at give bedre red-
skaber til at få et godt liv trods smerter. Nogle gange 
kan fysisk aktivitet hjælpe, så er det vores fysiotera-
peut, der skal på banen. Andre gange er det psykologi-
ske redskaber, der skal til, og her kan jeg hjælpe.“

Nogle gange er det nødvendigt at kontakte en bor-
gers hjemkommune for at sikre, at de får den hjælp og 
støtte, der er forudsætningen for at opnå resultater 
med smertebehandlingen. Mette Kilsgaard og Marianne 
Hjalmarsson fortæller om en ung mand, som var så 
voldsom plaget af smerter, af han ikke kunne holde sit 
hjem rent. Smerterne, og ikke mindst den manglende 
rengøring, gjorde at han ikke havde lyst til at have 
gæster, og han blev derfor yderligere socialt isoleret. 
Efter kontakt til hjemkommunen fik den unge mand 
hjælp til rengøringen i en periode, så han igen fik mod 
på at inviterer gæster hjem og bryde isolationen og der-
med bruge sine kræfter mere hensigtsmæssigt. 

Forskellige behov og veje

„Vi kan under forløbet justere alt efter, hvad den enkelte 
borger aktuelt har brug for. Det betyder, at borgeren er 
i centrum, og at vi hele tiden arbejder med det, vi kal-
der en oplevelsesbaseret hjælp til selvhjælp“, siger 
Mette Kilsgaard. „Mange gange afprøver vi i smertebe-
handlingen forskellige ting og siger til borgerne: Gå nu 
hjem og prøv om det er noget, der virker for dig. Derfor 
udvikler forløbet sig hele tiden, og vi bliver guidede af 
de tilbagemeldinger og refleksioner, som borgerne ven-
der tilbage med. Vi styrer forløbet, men det er i sam-
spillet med borgerne, der opnås resultater. Under forlø-
bet har vi fokus på de pårørende og deres betydning for 
borgerne. Derfor inddrages de også i forløbet, og der 
afholdes en dag, hvor de pårørende deltager.“

KiApro smerteklinik har indgået aftale om smer-
tebehandling med Danske Regioner og de ydelser, 
der tilbydes i dette regi. Du kan tage kontakt med 
patientvejledningen i din region. 

læs mere på www.sygehusvalg.dk

Det overordnede mål med behandlingen er, at pa-
tienten genvinder kontrol med smertetilstandens 
indflydelse på hverdagen. Dette sker ved at gen-
skabe de fysiske og psykiske forudsætninger for at 
kunne deltage aktivt i dagliglivet. 

KiApro ejes og drives af Mette og Jørgen Kils-
gaard. De er begge uddannet kiropraktorer og har 
i mange år arbejdet med rehabilitering. De har i 
mange år ydet konsulentbistand til jobcentre i 
krydsfeltet sundhedssektoren, social- og beskæf-
tigelsessektoren. I 2012 besluttede de på bag-
grund af deres erfaringer og kompetencer at star-
te en smerteklinik. KIApro har afdelinger i Herlev, 
Aalborg og Kolding.




