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Motion nr 23-2013 av Daniel Öhgren (C) och Andreas Löwenhöök (M). Säkra 
god smärtvård i hela länet

Motionärerna framhåller i sin motion att en väl fungerande smärtvård bygger på en 
organisation där enklare smärtbehandling utförs på hälsocentralerna och att mer 
avancerad smärtbehandling ges på länsdelssjukhusen och specialiserad 
smärtbehandling hos specialistvården. Motionärerna menar att det inte ser ut så idag 
i Västerbotten. Motionärerna föreslår att tillgång till smärtläkare säkerställs i hela 
länet, det vill säga även i Skellefteå-området och i Södra Lappland. Vidare föreslår 
de att samverkan mellan primärvården och specialistvården inom smärtmedicin 
utvecklas.

En behovsinventering, inventering av resurser samt förslag till förändringar för att 
uppnå en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och samordnad verksamhet för 
behandling av långvarig smärta med följdtillstånd inom Västerbotten påbörjades år 
2002 på uppdrag av dåvarande sjukvårdsledning. Utredningen utmynnade i förslag 
om att de lokala smärtklinikerna vid Lycksele- och Skellefteå sjukhus skulle 
benämnas anestesikliniker alternativt blockadkliniker och att dessa klinikers 
verksamhet skulle begränsas till behandling och råd samt undervisning om akut 
smärta och smärta vid tumörsjukdomar. Primärvårdens läkare skulle utbildas i 
smärtanalys och att en länsövergripande multidisiplinär smärtmottagning skulle 
skapas vid rehabmedicin vid NUS. Det stora antalet patienter med smärta gör dock 
att basen för vården även fortsättningsvis måste ligga inom primärvården.

Vidare gjorde Ernst & Young 2006  på uppdrag av revisorerna i Västerbotten en 
granskning av organisation och styrning av smärtvården i Västerbottens läns 
landsting. I yttrandet framgick ett behov av att lokala riktlinjer skulle tas fram utifrån 
regeringens beslut 2005 om att smärtbehandling är en tilläggspecialitet. Riktlinjerna 
skulle även säkerställa en evidensbaserad, säker vård på lika villkor för patienter 
med kroniskt godartat smärta.

Multimodal rehabilitering för smärta finns i två nivåer, där basen är förlagd till 
primärvården. Smärtrehabilitetsenheten inom Neurocentrum (NC) på NUS har idag 
uppdrag att utföra smärtbedömning på smärtmottagning samt bedömning av 
multimodal rehabilitering inom Rehabiliteringsenheten för patienter i Västerbotten. 
Under 2011 genomfördes en omfattande utbildningsinsats mot Hälsocentralerna i 
Västerbotten av NC gällande multimodal rehabilitering. En upprepning av 
utbildningen är under planering och primärvården jobbar idag aktivt med 
smärtvården.

Läkemedel är en viktig del i behandlingen och hjälper till att bryta smärtcirkeln. Det 
finns ofta behov av att behandla patienten med flera olika insatser vid långvarig 
smärta. Det minskar också risken för läkemedelsberoende för den enskilde patienten. 
Vid beteendeinriktad behandling kan vård på distans användas.

Smärtrehabiliteringsenheten är involverad i information på 1177 samt information ut 
till primärvården. Utöver detta pågår ett projekt för att kvalitetssäkra 
smärtrehabilitering inom primärvården (NRS-light), en enklare variant av det 
Nationella Kvalitetsregister, där patienter inom smärtrehabiliteringsenheten 
registreras. Ett utbildningsmoment riktat till primärvården är inplanerad vid införande.

För att ytterligare öka kunskapen kring smärtrehabilitering är allmänläkare välkomna 
att randutbilda sig på Smärtrehabiliteringsenheten.
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Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige fatta följande beslut:

- Motionen anses besvarad.




