Velkommen

Velkommen til Smerteklinikken
Vi kan tilbyde:
Behandlingen hos Smerteklinikkerne
foregår udelukkende hos specialister,
dvs. overlæger og speciallæger med
erfaring inden for smertebehandling.
Det sikrer dig et professionelt forløb
med udgangspunkt i dig, din sygdomstilstand og din livssituation.

 Ingen ventelister
 Konsultation med en speciallæge
med mange års erfaring i smertebehandling
 Løbende kontakt med den samme
læge

Smerteklinikkerne er en del af den
nationale forsøgsordning, der tillader
visse patienter adgang til lovlig, kontrolleret og vejledt brug af medicinsk
cannabis.

 Den nødvendige tid og nærvær
med vejledning, støtte og opfølgning
 Abonnement til en fast pris
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Det første besøg
Abonnement giver fordele og betyder fast
lavere pris

Det første besøg med Smerteklinikken
Ved samtalen med lægen fortæller du din
sygehistorie og om tidligere behandlinger, så
smertelægen kan vurdere, hvilken behandling
der kan hjælpe på dine smerter.

I forbindelse med det første besøg på Smerteklinikken bliver du tilbudt et abonnement,
så prisen for både første konsultation og
efterfølgende konsultationer bliver mindre.

Dernæst bliver der aftalt en behandlingsplan
for dig, som primært bygger på medicinsk
smertebehandling. I planen indgår, at dit
medicinforbrug gradvist afstemmes til det
absolut minimale, der afhjælper dine smerter.

Via abonnementet kan du i løbet af måneden
altid ringe til Smerteklinikken, hvor vi kan give
støtte, råd og vejledning i forbindelse med
justering/omlægning af din medicin.
Hver måned aftales en ny konsultation med
din faste læge. Din behandling bliver løbende
tilpasset dine smerter og livssituation.

Det første besøg på Smerteklinikken varer ca. 1
time.

I den første måned, hvor du starter behandling,
vil lægen aftale et opfølgende telefonopkald til
dig, så vi er sikre på, at alt forløber som planlagt.
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Besøg i hjemmet
Som abonnent får du forskellige tilbud fra
Smerteklinikken. Du og en pårørende kan fx
deltage gratis i vores smerteskole.
Har du brug for fx TENS-udstyr til hjemmebehandling, stiller Smerteklinikken dette gratis
til rådighed.

Konsultation i hjemmet / vejledning i telefonen

Alt sammen er indeholdt i dit abonnement.
Fast pris på 995 kr. pr. måned med abonnement.

Ved gentagne besøg i hjemmet vil det være
den samme læge, der kommer, og besøget kan
eventuelt aftales fra gang til gang.

Prisen uden abonnement er 1.990 kr. pr. besøg.
Abonnementet betales månedsvis forud og
trækkes automatisk gennem Nets betalingsordning.

Ellers har du mulighed for at bestille et besøg
ved at ringe til Smerteklinikken.
Et hjemmebesøg skal være bestilt senest fredag
kl. 12 forud for den uge, hvor besøget ønskes.

Hvis du alligevel ikke ønsker abonnementet, kan
du inden for 14 dage efter første konsultation
give besked herom til Smerteklinikken.

Lægen kan udskrive receptmedicin ved hjemmebesøg, men du må selv sørge for at hente
medicinen på apoteket, da vores læger ikke må
medbringe smertemedicin eller cannabis.

Nogle patienter er afskåret fra at komme til
Smerteklinikken eller foretrækker et hjemmebesøg af lægen. Lægen har derfor mulighed for
at komme til dig.
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Medicinsk cannabis
Smerteklinikken har anvendt medicinsk cannabis
i behandlingen siden forsøgsordningens start
med ordination af medicinsk cannabis.

Et hjemmebesøg koster 1.990 kr.
Der skal betales 995 kr. forud for konsultationen.
Efter konsultationen sendes en regning på de
resterende 995 kr.

Fra 01-01-2019 kan du få 50% rabat på alle
medicinske cannabisprodukter, du får recept på,
og som købes på apoteket. Rabatten fratrækkes
ved køb.

Ønsker du ikke at aftale et kommende
hjemmebesøg, har du i stedet mulighed for
telefonisk bistand. Det koster 495 kr. pr. gang.

For langt de fleste vil det betyde, at en regning på
typisk 2.000 kr. om måneden til cannabismedicin
kan halveres.
Dermed forsvinder den økonomiske fordel ved
at handle cannabisprodukter på det uregulerede
marked.

Andre behandlingstilbud
Du kan tilvælge andre behandlinger hos
Smerteklinikken, fx blokadebehandling og akupunktur. Endvidere tilbydes vejledning i TENS til
smertebehandling i hjemmet (udstyret kan du
låne gratis).

Medicinsk cannabis fra apoteket har en fast
dosisform, så du er sikker på at få den præcise
behandling, du skal have. Medicinsk cannabis
på recept er uden pesticider eller rester fra
tungmetal. Den er lavet af cannabis og ikke
industrihamp.

Disse tillægsydelser koster 550 kr. pr. behandling.
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Tilskud
Dine muligheder for tilskud

Alle produkter på recept er lavet under højeste
produktionsstandard, og deres virkning er
godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Konsultation og behandling.
Medlemmer af Sygeforsikring Danmark (gruppe
2) kan få tilskud efter Sygeforsikringens satser.

Bestilling af medicin

Medicin.
Du kan få tilskud fra Sygeforsikring Danmark til
lægemidler, som er receptpligtige og købt på
recept, herunder medicinsk cannabis.

Medicin bestilles ved telefonisk kontakt med
klinikken.
Hvis
medicinsk
cannabis
eller
stærke
morfinpræparater indgår i din behandling,
kræver Lægemiddelstyrelsen imidlertid, at din
læge tilser dig hver måned, før en ny recept
må udskrives. Dette er derfor også en del af
abonnementet.

Oﬀentlige tilskud.
Visse patienter kan via Smerteklinikkens læger
søge om “kronikertilskud” eller “terminaltilskud”
for at få dækket medicinudgifterne.
Tilskud til medicinsk cannabis.
Fra 01-01-2019 kan der gives 50% tilskud til
medicinsk cannabis med tilbagevirkende kraft
fra 01-01-2018, hvis du er i behandling hos din
egen læge eller hos en speciallæge.
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Kontaktoplysninger
Telefon 5353 0909
Kl. 08.00-15.30 (mandag til torsdag på hverdage)
Adresse
Gammel Strand 42 (1)
1202 København K
Email info@smerteklinikkerne.dk
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Læs mere på Smerteklinikkens hjemmeside
https://smerteklinikkerne.dk/

