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Artros 
och smärta
Två mötesplatser 
på Netdoktor

Jag tycker om Netdoktor Artros, därför att den är intressant  
och lärorik.”

YVONNE, medlem på Netdoktor Artros

”Jag tycker om Netdoktor Smärta just därför att jag är 
mycket nöjd med den information som lämnas där, samt 
för de tips jag kan få av andra medlemmar. Jag ska också 
själv försöka bidra med egna erfarenheter.”

BARON, medlem på Netdoktor Smärta

Samarbetet mellan Netdoktor och 
Reumatikerförbundet 
”Vi ser detta som en ny möjlighet att nå ut med information 
till den stora patientgrupp som lider av långvarig smärta 
och fibromyalgi.”

ANNE CARLSSON, Reumatikerförbundets ordförande

”Vi är glada över samarbetet med Reumatikerförbundet 
och att tillsammans kunna erbjuda en kombination av 
expertskriven information och användargenererat material. 
Vi vet sedan tidigare att den kombinationen är efterfrågad 
av våra besökare.” 

ANN-CHARLOTTE BECKMAN, VD på Netdoktor

Därför är vi med i Netdoktors  
nätverk av experter
Jag är med i Netdoktors expertpanel för att bidra till kun-
skapsspridning om artros och andra reumatiska sjukdomar, 
eftersom en välinformerad patient får ett gynnsammare 
sjukdomsförlopp.”

ESBJÖRN LARSSON
MD, PhD, Överläkare Reumatologkliniken på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna. Arbetar för Netdoktor som 
expert inom Artros, Psoriasis, Reumatism & Bechterew.

”Att vara drabbad av smärta är vanligt och behovet av 
att få tillgång till aktuell och vederhäftig kunskap är stort 
hos patienter, anhöriga och vårdgivare. Detta gör det 
extra meningsfullt att bidra till denna kunskap, som en av 
Netdoktors många experter.” 

STEFAN BERGMAN
Medicine doktor, forskningschef FoU-centrum Spenshult. 

Arbetar för Netdoktor som expert inom Smärta.

Netdoktor Artros, Netdoktor Smärta och denna broschyr har tagits fram 
i samarbete med Reumatikerförbundet som driver reumatikernas frågor 
i samhället, ger stöd i vardagen och finansierar forskning. Allt redak-
tionellt material, som till exempel faktablad och artiklar, står under 
Netdoktors och dess medicinska experters oberoende kontroll. 

Ett samarbete med

Ett urval av Netdoktors experter
Stefan Bergman, medicine doktor, forskningschef FoU-
centrum, Spenshult 
Johan froStegård, professor, överläkare, specialist i 
reumatologi och internmedicin, Inst för Medicin Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge
Stefan ganteliuS, specialist i ortopedi, ortopedkliniken, 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjuk-
huset
eSBJörn larSSon, överläkare, Reumatologkliniken, Karo-
linska Universitetssjukhuset, Solna
Per larSSon, överläkare i Reumatologi, Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, Stockholm
Jan lidBeck, enhetschef, Smärtrehab, Helsingborgs Lasarett
ulla lindqviSt, överläkare, prefekt vid Institutionen för 
medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet
Steven linton, professor i klinisk psykologi, Universitets-
sjukhuset, Örebro 
ingemar PeterSSon, specialist i reumatologi och allmän-
medicin, docent i reumatologi, Lunds Universitet
carina thorStenSSon, sjukgymnast, Spenshults Reuma-
tikersjukhus, specialist artros

www.netdoktor.se

Därför är vi medlemmar på Netdoktor  
Atros och Smärta

Ett samarbete med
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Sveriges ledande och  
mest interaktiva hälsoportal
Välkommen att bli en av de 10 000-tals människor som 
varje dag besöker Netdoktor. Här finns seriös, objektiv och 
kostnadsfri information om hälsa och sjukdomar. Du hittar 
också välbesökta mötesplatser, diskussionsforum, nyhetsbrev 
och fråga doktorn.

Sedan starten i november 1999 har Netdoktor etablerat 
sig som Sveriges ledande internetportal för allmänheten inom 
hälsa och medicin. Bakom Netdoktor finns ett nätverk av ett 
sjuttiotal framstående specialistläkare och andra medicinska 
experter som dietister och barnmorskor. De samarbetar med 
journalister och webbutvecklare för att omvandla medicinsk 
kunskap till ett språk som alla förstår. 

Det är också Netdoktors användare som har hjälpt till att 
forma webbplatsen. Genom mötesplatser, diskussionsforum, 
frågespalter, bloggar, tester och tips har Netdoktor blivit 
Sveriges mest interaktiva hälsoportal med en halv miljon besök 
per månad.

Netdoktor 
Netdoktor har i dagsläget ett 30-tal olika mötesplatser inom 
olika områden. Varje område är en kombinerad mötesplats 
och informationsbank för den som vill veta mer om ämnet. 
Information och råd, personliga porträtt, nyheter och möjlighet 
att ställa frågor till Netdoktors experter finns. 

Artros
Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. Netdoktor 
ger dig information om sjukdomen, om behandlingar samt tips 
för en bättre vardag.

Smärta
I Sverige har cirka 20 procent av befolkningen långvarig 
smärta. Värk är en signal på att något inte står rätt till i 
kroppen. Området Smärta innehåller artiklar om allt från 
fibromyalgi till migrän och tandvärk. 

Fråga doktorn
Inom Artros och Smärta arbetar Netdoktor med några av 
Sveriges ledande medicinska experter. Har du några frågor och 
funderingar? Ställ en fråga eller läs frågor och svar ur arkivet. 

Patientporträtt
Läs om personer som själva har Artros eller Smärta och vet 
hur det är att leva med sin sjukdom. Låt dig ta del av deras 
upplevelser och hämta inspiration från berättelserna.

Mötesplats
Kom i kontakt med andra som har samma sjukdom som du 
själv har. Du kan skriva blogg- eller foruminlägg samt läsa vad 
andra medlemmar har skrivit. 

Expertchatt
Vad vill du veta om Artros och Smärta? Under våra 
expertchattar kan du kommunicera direkt till Netdoktors 
experter. 

Nyheter
Vill du veta det senaste från forskningen inom Artros och 
Smärta? Netdoktor presenterar nyheter så att du kan hålla koll 
på allt som händer.
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