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FÖRORD
Länsgemensamma vårdöverenskommelser är en del i arbetet med att utveckla en vård på lika
villkor för befolkningen i Sörmland. Ett funktionellt samarbete och strukturerat remissförfarande
mellan primärvården och andra specialiteter är ett stöd för läkare och andra yrkeskategorier i
behandlingen av patienter och som bidrar till ett omhändertagande med goda resultat.
Primärvård är den hälso- och sjukvård som utgör den första vårdnivån och omfattar medicinsk
utredning av vanliga tillstånd, behandling, omvårdnad, prevention och rehabilitering och minst
10-15% av besöken i primärvården beräknas vara av ortopedisk natur. Remiss till ortopedi ska i
normalfallet ske då konsultation behövs med anledning av patientens medicinska behov och där
den specialiserade vården kan bidra.
I den här överenskommelsen beskrivs förutsättningarna för vad som gäller mellan primärvård och
ortopedi i den sörmländska hälso- och sjukvården för ortopediska diagnoser.
Överenskommelsen har tagits fram 2007-09-14 av en arbetsgrupp som varit sammansatt av
deltagare inom primärvård, ortopedisk specialistvård, sjukgymnastik och arbetsterapi.
Utvecklingsenheten hälso- och sjukvård har bistått gruppen med processtöd och samordning.
Överenskommelsen är reviderad under 2015 av nedanstående arbetsgrupp:
Göran Ohlén
Håkan Wallén
Björn Forslund
Carl Tosterud
Thomas Johansson
Annica Lidén Enhetschef
Lili-Ann Olofsson
Unna Lundell
Mats Bäckarslöf

Verksamhetschef, Ortopedkliniken, MSE/KSK
Verksamhetschef, Ortopedkliniken, NLN
Distriktsläkare, VC Stadsfjärden
Distriktsläkare, VC Mariefred
Distriktsläkare, VC Torshälla
Paramedicin, MSE
Sjukgymnast, VC Åsidan
Sjukgymnast, Paramedicin NLN
Projektledare, Utvecklingsenheten HoS

Arbetsgruppen svarar för innehållet i överenskommelsen. Verksamhetscheferna för primärvård
och ortopedi ansvarar för att den görs känd och hålls aktuell. Överenskommelsen som gäller för
verksamheterna och de privata vårdgivare som Landstinget Sörmland har avtal med är fastställd
2015-06-01.
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Generellt
Osteoporos
SKÖTS AV

Ortopedkliniken:
Identifiera patienter med ökad frakturrisk i samband med
besök där patienten behandlas för en lågenergiutlöst
fraktur eller spontanfraktur i underarm, överarm, höft
eller i ryggkotorna, där ett samband med osteoporos kan
misstänkas. Återkoppling till primärvården.
Primärvården:
Vid övrig misstanke om osteoporos som ej identifieras
tidigare enligt ovan.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖR PRIMÄRVÅRDEN

• Osteoporosutredning av patienten med eventuell
bentäthetsmätning (DXA)
• Vid tveksamhet om behov av bentäthetsmätning kan
FRAX* användas som beslutsstöd
• Mätning av bentäthet bör endast utföras om
patienten kan förväntas medverka till behandling
eller fraktur förebyggande åtgärder
• Primärvården ska vid osteoporos påbörja och
fullgöra behandling enligt riktlinjerna som finns i
vårdprogrammet Osteoporos 2014
• Patienter som kan bli aktuella för screening med
bentäthetsmätning är i åldersintervallet 45 år och
uppåt. Ingen övre åldersgräns finns, utan patientens
status och situation avgör indikationen.

PARAMEDICIN

Viktbelastande aktivitet och balansträning. www.fyss.se
, se kapitel osteoporos. FaR-Fysisk aktivitet på recept,
skrivs med fördel.
Omhändertas i primärvården.

KOMMENTAR

Se lokala behandlingsriktlinjer.
*FRAX (WHO Fracture Risk Assesment Tool) har
utvecklats av WHO som en hjälp i bedömningen av
frakturrisk hos patient. Webbaserad version finns på
http://www.shef.ac.uk/FRAX/
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Axel
Acromioclavicularledsartros
SKÖTS AV

Primärvården, till ortoped om besvär > 6 månader.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Röntgen axel och AC led Frågeställning artros
Lokal anestesi + ev. steroider intraarticulärt
Om aktiv sjukgymnastisk behandling och
injektionsbehandling ej fungerat efter 6 månader – remiss till
ortoped
För klinisk analys: Om kurspärm ”Axelina -” finns tillgänglig
på vårdcentralen, är detta ett bra hjälpmedel.

REMISSUPPGIFTER
•
•
•
•
•

Trauma?
Lokal smärta AC-led?
Sjukdomsduration
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Röntgenfynd

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Lämpliga fall kan opereras med öppen eller artroskopisk
resektion av laterala clavikeländen.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Efter given ortopedisk behandling.

PARAMEDICIN

Sjukgymnastik i primärvården.
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Glenohumeral artros
SKÖTS AV

Primärvården.
Ortopedkliniken vid operationsindikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•
•

Konservativ behandling innefattande sjukgymnastik
Analgetika
Kortison injektion
Hänvisning till Axelina
Röntgen av axel Frågeställning artros, proximal
migration av caput

•
•
•
•

Preliminär diagnos
Frågeställning
Patientens inställning till operation
Patientens operabilitet-cardiopulmonellt status
inklusive blodtryck
Längd och vikt
Tidigare och nuvarande sjukdomar
Smärtbeskrivning och duration
Aktuella läkemedel
Vidtagna åtgärder i primärvåden
Utförd röntgen (ej äldre än sex månader)
Rökare/icke rökare (Upplys om rökuppehåll 4
veckor före och efter operation, vid behov hänvisa
till rökavvänjning)

•
•
•
•
•
•
•

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Ställningstagande till operativ behandling. Smärta är
huvudindikation för operation.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Remissvar till primärvården med uppgifter om
terapibeslut. Uppföljning efter eventuell operation –
sjukgymnastik sjukhusansluten.

PARAMEDICIN

Före protesoperation – sjukgymnastik primärvård
Efter protesoperation – sjukgymnastik öppenvård på
sjukhus

KOMMENTAR

Primär artros – idiopatisk utan trauma. Sekundär artros –
posttraumatisk (efter t ex luxation, proximal
humerusfraktur, cuffatropati)
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Frusen skuldra (Frozen shoulder)
Spontant debuterande smärta/stelhet i axeln, genes oklar. Alltid inskränkt utåtrotation.
Långdraget läkningsförlopp.
SKÖTS AV
Primärvården. Remittera vid terapiresistenta besvär > 1 år.
UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Uteslut artros, rotatorcuffsyndrom, cuffruptur.
Röntgen axel. Frågeställning artros
Lokal anestesi + ev. steroider i humeroscapulärleden
För klinisk analys: Om kurspärm ”Axelina -” finns
tillgänglig på vårdcentralen, är detta ett bra hjälpmedel.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN
ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

•
•
•
•

Sjukdomsduration
Rörelseuttag
Röntgenfynd
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck

I sällsynta fall mobilisering i narkos eller utförande av
kapsellösning (artroskopisk).
Efter given ortopedisk behandling

PARAMEDICIN

Sjukgymnastik i primärvården.
Postoperativt ortopedisk öppenvård.

KOMMENTAR

Mobilisering i narkos/artroskopi/capsulotomi i sällsynta
fall.
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Rotatorcuffsyndrom/Impingement
SKÖTS AV

Primärvården, till ortoped om besvär > 6 månader.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status
Röntgen axel och AC-led Frågeställning artros,
impingement, kalk, osteofyter, högt stående caput
Lokal anestesi + ev. steroider subacromiellt
Sjukgymnastik
För klinisk analys: Om kurspärm ”Axelina -” finns
tillgänglig på vårdcentralen, är detta ett bra hjälpmedel.

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•
•
•
•
•

Trauma?
Sjukdomsduration
Sjukgymnastik enligt Axelina
Smärtbeskrivning (hur ont?)
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling
Röntgenfynd

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Beställer MR vid behov.
Undersökning med injektion av LA (Hawkins test).
I lämpliga fall operation med artroscopisk subacromiell
dekompression.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.

PARAMEDICIN

Komplicerade fall handläggs i öppenvård på sjukhuset.
Övriga behandlas i primärvården.
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Rotatorcuffruptur
SKÖTS AV

Primärvården:
Subacromiell smärta utan trauma med väsentligen bevarad
funktion som förbättras på injektioner/sjukgymnastik. Om
anamnes > 6 månader, se impingement/rotatorcuffsyndrom.
Ortopedkliniken:
Påtagligt nedsatt funktion 2 veckor efter trauma utan
skelettskada. Gärna bedömning av Axelinautbildad
sjukgymnast. Utsläckt flexion/abduktion och utåtrotation
talar för större cuffskada.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status
Slätröntgen med frågeställning skelettskada vid trauma
Bedömning av sjukgymnast värdefullt
För klinisk analys: Om kurspärm ”Axelina -” finns
tillgänglig på vårdcentralen, är detta ett bra hjälpmedel.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Anamnes, ev trauma
Lokalstatus/funktionsnedsättning
Smärta
Komorbiditet, rökning
Status, cor/pulm, blodtryck, BMI
Aktuell medicinering
Röntgenfynd
Utförd behandling

Beställer MR vid behov.
Ställningstagande till operativ åtgärd.
Yngre traumatiska fall opereras ofta med cuffsutur.
Äldre degenerativa fall behandlas oftast konservativt.
Äldre = uppnådd pensionsålder, d.v.s. 65-70 år.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad behandling.

PARAMEDICIN

Preoperativ träning sker i primärvården.
Postoperativ träning sker i första hand i primärvården.
Komplicerade fall (operativ behandling med restriktioner)
handläggs i öppenvård på sjukhuset.
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Arm
Nervus ulnarisinklämning i armbågsnivå
SKÖTS AV

Primärt primärvården. Om konservativ behandling fallerar
– ortopedklinik.

UTREDNING/
BEHANDLING FÖRE
REMISS

Status:
Positiva provokationstester över sulcus ulnaris i armbågen.
Typiskt utbredningsområde för besvären i handen.
Remiss till arbetsterapeut inom primärvården för att erhålla
mjuk ortos som förhindrar full flexion av armbågen samt
nattskena.
Om ovanstående insatser utvärderats under ca 2 mån utan
tillfredsställande resultat, och patienten vill bli opererad –
remiss till ortopedklinik för ställningstagande till kirurgi.
Om patienten har relativt plötsligt uppkomna besvär med
kraftig symtomatologi (domningar dygnet runt,
muskelatrofier, eller ”klohandsställning): subakut remiss
till ortopedklinik, utan att utvärdera effekt av nattskena.
Risk för permanent nervskada.

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•
•

Sjukdomsduration
Beskrivning av symtom
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Presentation av förväntat operationsresultat: De flesta
patienter blir bättre av kirurgi, men ett litet fåtal blir helt
återställda. Om patienten efter detta önskar operation:
Neurolys nervus ulnaris i armbågsnivå.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.

KOMMENTARER

Om inte diagnosen förefaller vara klar från primärvårdens
sida med frågeställning carpal-tunnel alternativt
ulnarispåverkan i armbågsnivå så ska primärvården beställa
EMG/ENeG. Om primärvården misstänker en
nervinklämning, men att man ändå är något konfunderad
angående kliniken så bör dessa utredas innan inkomsten till
ortopedkliniken. Tydlig nervinklämning i karpaltunneln
eller armbågsnivå behöver således inte ha någon
neurofysiologisk utredning utan kan remitteras direkt.
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Tennisarmbåge (Lateral humerusepikondylalgi)
SKÖTS AV

Primärvården. Om duration mer än 12 mån,
terapiresistent epikondylalgi – ortopedklinik.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Sjukgymnast/naprapat: Behandling med excentrisk
träning, ev ortosbehandling, akupunktur.
Se över arbetssituationen, ställningstagande till
arbetsbyte.
Arbetsterapeut: Handledsortos dagtid som avlastar
handledsextensorerna.
Oftast övergående besvär över längre tid, men om
påtagliga besvär med mer än 1 års duration, och
ovanstående behandling har fallerat, remiss till
ortopedklinik.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•

Symtomduration
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Presentation av vilka behandlingsförsök
patienten genomgått

Uteslutande av differentialdiagnoser.
Ställningstagande till val av åtgärd vid ”rena laterala
epikondylalgibesvär”.
Dåliga operationsresultat vid mer generell myalgi i
underarmen.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
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Hand
Handledsganglion
SKÖTS AV

Primärt primärvården. Om konservativ behandling
fallerat – ortopedklinik.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status:
Icke smärtande handledsganglion behöver inte åtgärdas
över huvud taget.
Besvärande handledsganglion kan punkteras med grov
nål, innehållet aspireras (om möjligt). Det gelatinösa
innehållet kan vara svårt att aspirera), spruta kortison
antingen i gangliet genom aspirationsnålen alternativt in
i leden som gangliet kommer ifrån.
Ca hälften av patienter med ganglier kan botas
permanent på detta sätt.
Om två på varandra givna kortisoninjektioner inte har
givit någon varaktig effekt och patienten insisterar på att
bli opererad – remiss till ortopedklinik. Patienten bör
dock informeras om att recidivrisken är mycket stor
oavsett behandling som ges inklusive kirurgi.

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•

Sjukdomsduration
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Ställningstagande till kirurgisk exstirpation av gangliet
med tillhörande stjälk in i leden.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
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Carpaltunnelsyndrom, nervus ulnarisentrapment handled
SKÖTS AV

Primärvården initialt, till ortopedkliniken om
konservativ behandling fallerat.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status:
Positiva provokationstester för nervus medianus
respektive nervus ulnaris i handledsnivå.
Remiss till arbetsterapeut för anläggande av nattskena,
och nerv och senglidningsövning, utvärdera efter ca 2
mån.
Om otillfredsställande effekt av konservativ behandling
– remiss till ortopedkliniken.
Om patienten har relativt plötsligt uppkomna besvär
med kraftig symtomatologi (domningar dygnet runt,
muskelatrofier eller ”klohandsställning”): subakut
remiss till ortopedkliniken utan att utvärdera effekt av
nattskena. Risk för permanent nervskada.

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•
•

Sjukdomsduration
Beskrivning av symtom
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Ställningstagande till friläggande av nervus medianus
respektive nervus ulnaris.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.

PARAMEDICIN

Remiss till arbetsterapeut inom primärvård.

KOMMENTAR

Om inte diagnosen förefaller vara klar från
primärvårdens sida med frågeställning carpaltunnel
alternativt ulnarispåverkan i armbågsnivå så ska
primärvården beställa EMG/ENeG. Om primärvården
misstänker en nervinklämning, men att man ändå är
något konfunderad angående kliniken så bör dessa
utredas innan inkomsten till ortopedkliniken. Tydlig
nervinklämning i karpaltunneln eller armbågsnivå
behöver således inte ha någon neurofysiologisk
utredning utan kan remitteras direkt.
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Stenoserande tendovaginit i det första dorsala senfacket
(Mb de Quervain)
SKÖTS AV

Primärt primärvården, om konservativ behandling
fallerat ortopedkliniken

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Remiss till arbetsterapeut för ortosbehandling som
utvärderas efter ca 4 veckor.
Utredning av arbetssituationen.
Antiflogistica kan provas.
Om oklarhet av diagnos: Slätröntgen handled för att
utesluta artrosförändringar radialt i handleden.
Kortisoninjektion i första dorsala senfacket när tekniken
behärskas av läkaren. Ungefär hälften av patienterna
kan permanent botas på detta sätt.
Om två kortisoninjektioner i första dorsala senfacket
inte givit tillfredsställande permanent resultat – remiss
till ortopedklinik.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•
•

Sjukdomsduration
Beskrivning av symtom
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling

Ställningstagande till operation med klyvning av första
dorsala senfacket.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
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Dupuytrens kontraktur
SKÖTS AV

Primärt primärvården - ortopedklinik vid nedanstående
gradtal.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status:
Börjar oftast som knöliga ev. lätt ömmande strängar i
handflatan. Detta motiverar inte kirurgi.
När strängarna involverar MCP- och/eller PIP-leden så
att extensionsdefekten i MCP-leden uppgår till ca 40°
och PIP-leden till ca 30°: Indikation för remiss till
ortopedkliniken för ställningstagande till kirurgisk/injektions behandling.
Kan inremitteras tidigare om defekten nedsätter
funktionsförmågan i arbete.
Om möjlighet finns, så fotodokumentera i PACS för
eventuellt snabbare handläggning av patienten.

REMISSUPPGIFTER

•
•

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Status med beskrivning av vilka fingrar som är
engagerade och vilka gradtal som föreligger i
MCP- respektive PIP-led.
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck

Borttagande av dupuytrensträng så att fingrarna kan
rätas ut. Alternativ injektion av kollagenas i dupuytrens
strängen så att den löses upp.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
PARAMEDICIN

Ortopedkliniken remitterar till arbetsterapeut på
ortopedmottagning postop.
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Droppfinger (Malletfinger)
SKÖTS AV

Primärvården, ortopedkliniken.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Vid droppfinger ska röntgen utföras.
Remiss till arbetsterapeut för ortosbehandling med
hyperextension i DIP-leden dygnet runt i 8 veckor.
Vid större trauma – Röntgen hand/ finger.
Frågeställning skelettskada.
Vid skelettskada – hänvisning till ortopedklinik.
Utan skelettskada – remiss till arbetsterapeut.

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•

Trauma? Status
Ev given behandling
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Röntgenfynd

PÅ ORTOPEDKLINIK

Stiftning om distala falangen subluxerat, i annat fall
ortosbehandling med hyperextension i DIP-leden
dygnet runt under åtta veckor.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
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Skidåkartumme (Ulnar collateralligamentskada vid tummen)
SKÖTS AV

Primärvården, ortopedkliniken.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status:
Stabilitetstest av ulnara collateralligamentet (jämför med
andra sidan). Vid misstänkt instabilitet = akut röntgen –
akut remiss till ortopedklinik.
Om smärta över UCL, men ingen instabilitet –
arbetsterapeut kan anlägga en UCL-stabiliserande ortos
att använda dygnet runt i ca 4 veckor.
För att underlätta diagnostiken kan man lägga
ledningsanestesi vid test av stabilitet.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIK

•
•
•
•

Trauma?
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Röntgenfynd

Ny bedömning av stabiliteten. Om misstänkt instabilt –
exploration av UCL på operation och reparation av UCL
om skada föreligger.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Alltid remissvar efter terapibeslut
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
PARAMEDICIN

Om operation, postop behandling av arbetsterapeut på
ortopedmottagning.

KOMMENTAR

Missad UCL-skada kan leda till stora konsekvenser om
UCL-ändarna inte ligger emot varandra. Ger en kroniskt
instabil tumme. Enda behandlingsalternativet är en
steloperation av MCP-leden. Man ska vara generös med
att explorera UCL vid misstänkt instabilitet.
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Tumbasförslitning (CMC-I-ledsartros)
SKÖTS AV

Primärt primärvården - ortopedklinik om konservativ
behandling fallerat.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status:
Smärta över CMC-leden.
Nedsatt rörlighet i CMC-leden.
Röntgen CMC-led 1 Frågeställning artros
Remiss till arbetsterapeut för utprovande av hjälpmedel
och CMC-I-ledsortos.
Översyn av arbetsuppgifter och arbetsmiljö.
Patienten kan bli påtagligt smärtlindrad av
kortisonspruta i CMC-leden i upp till 6 mån.
Kortisonspruta kan vid behov upprepas upp till 4 ggr/år.
Om ovanstående behandling fallerat och patienten vill
bli opererad – remiss till ortopedklinik.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•
•

Status
Sjukdomsduration
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling
Röntgenfynd

Ställningstagande till interpositionsplastik (man tar bort
os trapezium och stoppar in en bit sena som interponat)
alternativt steloperation av CMC-leden. Patienten skall
dock vara medveten om att rehabiliteringstiden efter en
interpositionsplastik är ca 6 – 12 mån.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
PARAMEDICIN

Postoperativ rehabilitering hos arbetsterapeut på
sjukhus.
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Stenoserande tendovaginit (Triggerfinger)
SKÖTS AV

Initialt Primärvården. Om konservativ behandling
fallerat – ortopedklinik

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Status:
Antiflogistica kan övervägas.
Kortisonspruta lokalt när tekniken behärskas av läkaren.
Ungefär hälften av patienterna kan botas permanent på
detta sätt.
Om två på varandra följande kortisoninjektioner i
senskidan inte ger varaktig effekt – remiss till
ortopedkliniken.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•

Sjukdomsduration
Status
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Given behandling

Ställningstagande till klyvning av första
anularligamentet (mynningen till flexorsenskidan).

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Alltid remissvar efter terapibeslut.
Återremiss till primärvården efter avslutad
ortopedbehandling.
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Rygg
Halsryggssmärtor (Distorsion, pisksnärt)
SKÖTS AV

Primärvården. Sällan skäl för remiss till ortopedkliniken

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Röntgen halsrygg Frågeställning fraktur, luxation (alltid
vid trafikskada)
Provokationsröntgen vid tilltagande neurologiska symtom
(tidigast 14 dagar efter skada).
I sällsynta fall kan patienten ha ådragit sig
halsryggsdiskbråck med tecken på rotpåverkan. I dessa fall
bör remiss till MR skickas efter 6 – 8 veckor. Visar detta
diskbråck eller annan rotpåverkan, skickas remiss till
ortopedklinik.

REMISSUPPGIFTER

Förutsättningar för remiss till ortopedkliniken ska framgå,
dvs.: rotsymtom, stenossymtom, ryggmärgspåverkan eller
perifer nerv-påverkan
• Anamnes
• Smärtbeskrivning
• Neurologstatus
• Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
• Vidtagna åtgärder/tidigare behandling i
primärvården
• Utförd röntgen (maximalt ett år gammal) – bild ska
vara tillgänglig när remissen kommer till kliniken.
• Eventuell sjukskrivning

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Bedömning av pat. med MR-verifierade
halsryggsdiskbråck.
I lämpliga fall remiss till Huddinge sjukhus för operation.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING PV efter bedömning.
PARAMEDICIN

Patient med whiplash-skada ska erhålla rörelse/träningsprogram på akuten/ortopedmottagning eller
hänvisas till sjukgymnast i primärvård nästkommande
vardag. Det är angeläget att patienter med whiplash-skada
tas omhand snabbt av sjukgymnast.
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Halsryggssmärtor med smärtutstrålning (Rizopathi)
SKÖTS AV

Primärvården. Sällan skäl för remiss till ortopedkliniken.

UTREDNING/
BEHANDLING FÖRE
REMISS

I första hand sjukgymnastisk och/eller arbetsterapeutisk
behandling.
Röntgen halsrygg Frågeställning spondylos, foraminal stenos
MR Halsrygg Vid misstanke om rotpåverkan dvs. stickningar,
domningar, svaghet och framför allt mycket besvärande och
handikappande värk i en arm, bör remiss skickas efter 3
månader. Om diskbråck eller annan rotpåverkan, skickas
remiss till ortopedklinik.

REMISSUPPGIFTER

Förutsättningar för remiss till ortopedkliniken ska framgå,
dvs.: rotsymtom, stenossymtom, ryggmärgspåverkan eller
perifer nervpåverkan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientens inställning till operation
Patientens operabilitet – cardiopulmonellt status
Tidigare och pågående andra sjukdomar
Smärtbeskrivning
Neurologstatus
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Läkemedel som patienten nyttjar – smärtstillande och
övriga
Vidtagna åtgärder/tidigare behandling i primärvården
Utförd röntgen (maximalt ett år gammal) – bild ska
vara tillgänglig när remissen kommer till kliniken.
Eventuell sjukskrivning

PÅ
ORTOPEDKLINIKEN

Bedömning av pat. med MR-verifierade halsryggsdiskbråck.
I lämpliga fall remiss till Huddinge sjukhus för operation.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING
PARAMEDICIN

PV efter bedömning.

KOMMENTAR

Opererade patienter ska rehabiliteras enligt vårdprogram från
Karolinska Universitetssjukhuset.
http://www.karolinska.se/upload/Sjukgymnastikkliniken/VP/S
jukgymnastik_Halsryggskada.pdf

Sjukgymnastik i primärvården.
Ergonomisk rådgivning hos arbetsterapeut vid behov.

Patienter med av primärvården konstaterade diskbråck, där
ortopedkliniken väljer exspektans samt om patienten upplever
aggraverade besvär inom en 2-årsperiod, ska vända sig till
ortopedkliniken.
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Ländryggsbesvär

SKÖTS AV

Primärvården. Ortopedkliniken vid operationsindikation.

UTREDNING/
BEHANDLING FÖRE
REMISS

• Neurologstatus
• SR, CRP, Hb, urinsticka
• Prostatapalpation
• Röntgen ländrygg. Frågeställning spondylos, olisthes.
• MR ländrygg om operationsindikation eventuellt föreligger. CT
endast om MR är kontraindicerad, t.ex. pacemaker.
Diskbråck – remiss till ortopedklinik för ställningstagande till
ryggkirurgi vid outhärdliga smärtor och/eller utstrålande smärtor
överstigande tre månader om MR visar adekvat fynd.
Indikation för MR i primärvården: Funktionshindrande bensmärta
nedom knä av dermatomtyp, neurlologiskt bortfall, utebliven
förbättring av konservativ behandling och 6-8 v symptomduration.
Spinal stenos – röntgen och MR i primärvården – efterfråga
tvärsnittsarea. Fall med fri tvärsnittsarea över 75 mm² opereras
oftast inte. Vid mindre tvärsnittsarea, anamnes över 2 år,
gångsträcka under några 100 meter och operationsvillig patient kan
kirurgi eller nervrotsblockad bli aktuell. Remiss till ortopedklinik i
dessa fall.
Indikation för MR i primärvården: Funktionshindrande bensymptom
med utstrålande smärtor/domningar/svaghet, relaterade till
gångsträcka, symptomförbättring vid framåtböjning och sittande.
Mer än 6-12 mån duration. Otillräcklig effekt av konservativ
behandling.
Spondylolisthes – remiss till ortopedklinik vid svåruthärdliga
symtom och anamnes överstigande två år – fr.a. i kombination med
neurologiska symptom. Ort beslutar om ev. CT för utredning av lys
i bågen hos inremitterade patienter.
Indikation för radiologi i primärvården: Röntgen ländrygg för
diagnos. MR som för spinal stenos.

REMISSUPPGIFTER

• Patientens inställning till operation
• Patientens operabilitet – cardiopulmonellt status inklusive
blodtryck
• Vikt, längd
• Tidigare och pågående andra sjukdomar
• Smärtbeskrivning – utstrålning, duration
• Gångsträcka
• Neurologstatus
• Läkemedel som patienten nyttjar – smärtstillande och övriga
• Vidtagna åtgärder/tidigare behandling i primärvården
• Utförd röntgen (maximalt ett år gammal) – bild ska vara
tillgänglig när remissen kommer till kliniken.
• Eventuell sjukskrivning
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Ländryggsbesvär, forts
PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Bedömning av tillståndet, ev. av ryggkirurg.
I lämpliga fall operativ behandling på MSE
Om ortopeden bedömer exspektans och att patienten ska
höra av sig vid aggraverade besvär inom en 2-årsperiod,
ska patienten vända sig direkt till ortopedkliniken.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till PV – uppgifter om terapibeslut
(konservativ eller operativ behandling).
Uppföljning efter operation – journalkopia/ remissvar till
PV efter operation med postoperativ ordination för
rehabilitering och ev. förändringar i medicinering.
PARAMEDICIN

Remiss till sjukgymnast i primärvården.

PROGNOS/FÖRVÄNTAT
RESULTAT

Diskbråck - drygt 90 % blir bra från bensmärtan, men
operationen har dålig/ingen effekt på ryggsmärta,
domning, pareser
Spinal stenos - 40 % bra utan op, 60-70 % bra med op,
11-30 % recidiv (re-op svår)
Spondylolisthes – några få procent op. Stor op- fusion,
50-60 % blir bra.
Kronisk lumbago – se vårdprogram
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Höft
Höftledsartros
SKÖTS AV

Primärvården. Ortopedkliniken vid operationsindikation.

UTREDNING/
BEHANDLING FÖRE
REMISS

Konservativ behandling innefattande sjukgymnastik, artrosskola,
eventuella hjälpmedel samt farmakologisk behandling.
Röntgen höftleder Frågeställning artros
Remiss för ställningstagande till operation när terapin är
otillräcklig. Samtidigt bör patienten uppmanas att kontakta
arbetsterapeut i primärvården för utprovning av hjälpmedel.
Slätröntgen med frågeställning artrosgrad.
Rökstopp inför operation.
Viktreducerande åtgärder vid BMI >35.

REMISSUPPGIFTER

• Patientens inställning till operation
• Längd och vikt
• Patientens operabilitet – cardiopulmonellt status inkl. blodtryck
• Tidigare och pågående andra sjukdomar
• Smärtbeskrivning – nattvärk, vilovärk etc.
• Maximal gångsträcka
• Gånghjälpmedel
• Total symtombild inkl sjukdomsduration
• Läkemedel som patienten nyttjar – smärtstillande och övriga
• Vidtagna åtgärder/tidigare behandlingar i primärvården –
sjukgymnastik, artrosskola
• Om patienten är sjukskriven för åkomman
• Utförd röntgen (maximalt ett år gammal) – bild ska vara
tillgänglig när remissen kommer till kliniken.
• Rökning (Upplys om rökuppehåll minst 4 v före och efter
eventuell operation – remiss till rökavvänjning vid behov)
1) Ortopedkliniken beslutar om operation
2) Om operationstiden skjuts på framtiden av ortopedkliniken
- ansvarar patienten för kontakt med ortopedkliniken
- patienten går direkt till ortopedkliniken för ny röntgen och
bedömning utan ny remiss från primärvården
Kommentar
Coxarthros patient som är opererad i Sörmland kan gå direkt till
ortoped vid problem med den opererade höften. Upplägget gäller
under 2 år efter utförd operation och patienten hänvisas till den
ortopedklinik som har utfört operationen.

PÅ
ORTOPEDKLINIKEN

Ställningstagande till operativ behandling.
I lämpliga fall operation med cementerad eller ocementerad
höftprotes.
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Höftledsartros, fortsättning
ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till PV med uppgifter om terapibeslut
(konservativ eller operativ behandling).
Uppföljning efter operation – journalkopia/remissvar till
PV efter operation med postoperativ ordination ang.
belastning, gånghjälpmedel, rehabilitering och ev.
förändringar i medicinering.
PARAMEDICIN

Arbetsterapeut i kommunen ombesörjer eventuell
bostadsanpassning. Utprovning av hjälpmedel inför
operation utförs av arbetsterapeut på vårdcentral.
När patienten får sin operationstid uppmanas han/hon att
ta kontakt med primärvården för uppföljningsbesök med
sjukgymnast.

Knä
Knäledsartros
SKÖTS AV

Primärvården. Ortopedkliniken vid operationsindikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

PV sköter konservativ behandling innefattande
sjukgymnastik, artrosskola och farmakologisk behandling.
Röntgen knäleder Frågeställning artros
Remiss för ställningstagande till operation när terapin är
otillräcklig.
Samtidigt bör patienten uppmanas att kontakta
arbetsterapeut i primärvården för utprovning av
hjälpmedel.
Rökstopp inför operation.
Viktreducerande åtgärder vid BMI >35.
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Knäledsartros, fortsättning
REMISSUPPGIFTER

• Patientens inställning till operation
• Längd och vikt
• Patientens operabilitet – cardiopulmonellt status inklusive
blodtryck
• Tidigare och pågående andra sjukdomar
• Smärtbeskrivning – nattvärk, vilovärk, belastningssmärta
etc.
• Maximal gångsträcka
• Gånghjälpmedel
• Total symtombild inkl sjukdomsduration
• Läkemedel som patienten nyttjar – smärtstillande och övriga
• Vidtagna åtgärder/tidigare behandlingar i primärvården
inklusive sjukgymnastik och eventuell knäskola
• Om patienten är sjukskriven för åkomman
• Utförd röntgen (maximalt ett år gammal) – bild ska vara
tillgänglig när remissen kommer till kliniken.
• Rökning ( Upplys om rökuppehåll minst 4 v före och efter
eventuell operation, remiss för rökavvänjning vid behov )
1) Ortopedkliniken beslutar om operation
2) Om operationstiden skjuts på framtiden av ortopedkliniken
- ansvarar patienten för kontakt med ortopedkliniken
- patienten går direkt till ortopedkliniken för ny röntgen
och
bedömning utan ny remiss från primärvården
Kommentar
Gonartros patient som är opererad i Sörmland kan gå direkt
till ortoped vid problem med det opererade knäet. Upplägget
gäller under 2 år efter utförd operation och patienten hänvisas
till den ortopedklinik som har utfört operationen.

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Ställningstagande till operativ behandling.
I lämpliga fall operation med cementerad total eller uniprotes.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Remissvar till PV – uppgifter om terapibeslut (konservativ
eller operativ behandling).
Uppföljning efter operation – journalkopia/ remissvar till PV
efter operation med postoperativ ordination ang. belastning,
gånghjälpmedel, rehabilitering och ev. förändringar i
medicinering.

PARAMEDICIN

Arbetsterapeut i kommunen ombesörjer eventuell
bostadsanpassning. Utprovning av hjälpmedel inför operation
utförs av arbetsterapeut på vårdcentral. När patienten får sin
operationstid uppmanas han/hon att ta kontakt med
primärvården för uppföljningsbesök med sjukgymnast.
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Knätrauma akut – akut fas (Signifikant direkt eller indirekt våld inkl.
patellarluxation)
SKÖTS AV

Primärvård initialt.
Ortopedklinik vid indikation för remiss enligt nedan.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Punktion vid hydrops
Akut remiss till röntgen OCH ortopedklinik vid endera:
1. Haemarthros
2. Säker eller misstänkt instabilitet
3. Extensionsdefekt överstigande 20º
4. Säkert låst knä
Övriga akuta knäskador (ovannämnda uteslutna):
1. Röntgen (kontakt med ortopedklinik vid positivt
fynd)
2. Remiss till sjukgymnast
3. Ny klinisk kontroll om ca 4 veckor. Se ”Akut
knätrauma – uppföljningsfas”!

REMISSUPPGIFTER
• Resultat av knäpunktion
• Uppgift om säker eller misstänkt instabilitet
• Uppgift om uppmätt extensiondefekt
• Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
PÅ ORTOPEDKLINIK

Bedömer skadans svårighetsgrad
Frakturer och multiligamentära skador opereras oftast
akut/subakut
Extensionsdefekt överstigande 20º /låst knä arthroscoperas subakut
MR vid behov

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remisvar till primärvården – terapibeslut.
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Knätrauma akut – uppföljningsfas (Signifikant direkt eller indirekt våld
inkl. patellarluxation)
SKÖTS AV

Primärvård initialt.
Ortopedklinik vid indikation för remiss enligt nedan.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Klinisk misstanke om patellarluxation men inte främre
korsbandsskada (varandras differentialdiagnoser!):
Kompletterande information till patientens sjukgymnast.
Ev. patellastabiliserande förband. Remiss till
ortopedklinik vid stora problem med recidiverande
patellarluxation OCH dokumenterat aktivt deltagande i
sjukgymnastiskt program under 6 månader.
Klinisk misstanke om ligamentskada med subjektiv
instabilitet trots aktivt deltagande i sjukgymnastiskt
program: Remiss till ortopedklinik.
Klinisk misstanke om meniskskada p.g.a. för
meniskskada typiska låsningar/upphakningar efter
signifikant trauma: Remiss till ortopedklinik. (Skilj detta
från upphakningar utan signifikant våld hos patienter
över 50 år! Detta tyder på degenerativt tillstånd i
knäleden, vilket ska behandlas som tidig arthros).

REMISSUPPGIFTER

•

Primärvårdsläkarens grund för misstanke om
ligament- eller meniskskada enligt ovan.

•

Uppgifter om hittills vidtagna åtgärder i fall av
recidiverande patellarluxation.

•

Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck och
ev. mediciner.
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Knätrauma akut - uppföljningsfas
(Signifikant direkt eller indirekt våld inkl. patellarluxation), forts
PÅ ORTOPEDKLINIK

Mycket restriktivt val av patienter för operation p.g.a.
recidiverande patellarluxation.
Bedömning av operationsindikation vid fall av främre
korsbandsskada. Ställningstagande till operation om
samtliga tre följande kriterier är uppfyllda:
1. Klinisk undersökning avslöjar positiv pivot shift
och/eller FRD (Flexion Rotation Drawer, test)
2. Pat. har deltagit minst 3 månader i
invändningsfritt sjukgymnastikprogram
3. Pat. upplever trots sjukgymnastiken allvarlig
instabilitet = giving way
Bedömning av operationsindikation vid fall av
misstänkt meniskskada.
MR vid behov

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remisvar till primärvården – terapibeslut.
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Fot
Hälsenesmärtor inkl tendinos
SKÖTS AV

Primärvård
Ortopedklinik vid behov av second opinion

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Klackförhöjning
Sjukgymnastik bl a excentrisk träning inom
primärvården
Antiflogistika
Kortisoninjektion har INGEN plats i terapin!
Ultraljud, med frågeställning ökad kärlinväxt

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•
•
•
•

Trauma i anamnes
Period med smärta som sedan gick över (tidigare
partiell ruptur)
Duration
Begränsning arbete/fritid
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Konservativ behandling
Ultraljud

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

I sällsynta fall remiss för ultraljudsledd sclerosering.

ÅTERREMISS/
UPPFÖLJNING

Remissvar till primärvården – terapibeslut.

KOMMENTAR

Ofta mkt långvarigt tillstånd, dock med god prognos.
Sällan op – lång konvalescens, ibland tveksamt resultat.
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Plantarfascit och/eller hälsporre
SKÖTS AV

Primärvården

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Avlastande inlägg
Sjukgymnastik, t ex tejpning
Antiflogistika
Remiss till ortoped om lång duration, > 6 mån och
terapisvikt
Röntgen kan bekräfta hälsporre, men ger ej mkt info i
övrigt (se kommentar)

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•
•

Duration
Given terapi
Smärtepisoder eller permanent värk
Cardiopulmonellt status
Rtg ej äldre än 6 månader

Ytterligare patientinformation i de få fall där detta
behövs. Operation tillgripes inte.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till primärvården – terapibeslut.
KOMMENTAR

Ofta spontan och snabb debut. Lång duration.
Prognosen på sikt god.
Sällan op (tveksamt resultat).
Hälsporre är en röntgen diagnos. Plantarfascit en klinisk
diagnos (varken förutsätter eller utesluter varandra).
Enbart rtg diagnos ”hälsporre”, ofta som ett passant
fynd, utan smärta är ej indikation för remiss till ortoped.
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Fotledsartros
SKÖTS AV

Primärvården, ortopedklinik vid operationsindikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Röntgen fotled. Frågeställning artros
Remiss OTA – stabiliserande bandage
(”fotledskorsett”).

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tid trauma (fotledsfraktur)
Belastningssmärta/permanent värk
Synlig deformering
(svullnad/pronation/supination)
Analgetikakonsumtion
Besvär i arbete/fritid
Besvär nattetid
Given terapi
Rtg ej äldre än 6 mån
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

I lämpliga fall operation med arthrodes.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING

Remissvar till primärvården – terapibeslut.

PARAMEDICIN

Konservativbehandling och postoperativ,
sjukgymnastik vid behov inom primärvården.

KOMMENTAR

Vid smärtsam artros rel ofta operationsindikation f.
artrodes. Lång konvalescens – 3 mån gips/ortos
Fotledsprotes ännu så länge mkt svår
operationsindikation.
Vid förnyade besvär från stelopererad fotled ska
patienten vända sig direkt till ortopedkliniken utan
remiss eller röntgen från primärvården.
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Fotledsinstabilitet
SKÖTS AV

Primärvården – ortopedkliniken om
operationsindikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Sjukgymnastik – styrka, koordination, rörelseträning
Stabiliserande bandage/orthos
Röntgen fotled. Frågeställning artros, kongruens i
leden, tecken till gammal skelettskada
Remiss till ortopedklinik för ställningstagande till
operation om terapi sviktar

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patients inställning till operation
Operabilitet
Andra sjukdomar (relevanta) diabetes, artros
Smärtor – belastnings- eller värk
Trauma i anamnes
Duration
Begränsning arbete/fritid
Rtg – max ett par/efter känt trauma
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck

I sällsynta fall operativ stabilisering av laterala
ligamentapparaten.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till primärvården – terapibeslut.
PARAMEDICIN

Sjukgymnastik i primärvården.
Komplicerade postoperativa fall, remiss till sjukgymnast
i öppenvård på sjukhus.

KOMMENTAR

Fotledsinstabilitet sällan operationsfall.
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Nervinklämning i framfoten (Mb Morton)
SKÖTS AV

Primärvård - ortopedklinik om op indikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Inlägg m. främre pelott
Skoråd – rymliga skor
Kortisoninjektion
Om kliniskt övertygande och besvär > 6 månader
utföres MR fot Frågeställning neurom
Vid positiv MR remiss ortopedklinik

REMISSUPPGIFTER

• Ev trauma
• Duration
• Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
• Given terapi
• MR (enl ovan) se även kommentar

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Operation om pat. så önskar trots information om risk
för känselbortfall i tån.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till primärvården – terapibeslut.
PARAMEDICIN

Vid behov postoperativt till primärvården.
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Plattfot
SKÖTS AV

Primärvård – ortopedklinik vid op indikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Hereditär plattfot med smärtproblematik, behandlas ev
med inlägg
Symtomfri plattfothet hos barn rel vanligt och behandlas
ej. Remiss till barnortoped för bedömning och
information om oroliga/påstridiga föräldrar. Extremt
sällsynt m. op indikation.
Förvärvad plattfothet i vuxen ålder, ofta under rel kort
period – 6 till 12 mån är ev tecken på senskada – remiss
till ortoped för bedömning. Relativ op indikation.

REMISSUPPGIFTER

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

•
•
•
•
•

Föräldrars önskemål om bedömning (barn)
Duration/trauma (förvärvad plattfot)
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck
Rtg-artroser (förvärvad plattfot)
Besvär i arbete/fritid (förvärvad plattfot)

I utvalda och grava fall operativ behandling med
osteotomi.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remisvar till primärvården – terapibeslut.
PARAMEDICIN

Sjukgymnastik i primärvården.
Komplicerade postoperativa fall, remiss till sjukgymnast
i öppenvård på sjukhus.

KOMMENTAR

Förvärvad plattfot med deformering
(framfotsabduktion/pronation), belastnings-smärtor och
skoproblem kan ofta korrigeras kirurgiskt. Dock lång
konvalescens – 3 mån i gips/ortos med hel eller delvis
avlastning.
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Sned stortå (Hallux valgus och/eller hammartår)
SKÖTS AV

Primärvården – ortopedklinik vid op indikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Anpassning av skor – breda
Eventuellt fotbäddar med främre pelott på egen kostnad
Röntgen – se nedan

REMISSUPPGIFTER

Röntgen fot, Frågeställning artros,
valgusvinkel, intermetatarsalvinkel
Besvär relaterade till skoanvändning
Besvär vid barfotagående
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Operativ behandling i fall med svåra smärtor och/eller
sårbildning.
Om ortoped och patient väljer att exspektera operation,
ska patienten vända sig direkt till ortopedkliniken för ny
bedömning om behovet av ny kontakt finns inom 2 år.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till primärvården – terapibeslut.
PARAMEDICIN

Ev gångträning (sjukgymnastik) efter op/gipsperiod
inom primärvården.

KOMMENTAR

Starkt hereditärt inslag med kvinnlig dominans.
Ej smärtor, bara kosmetiska besvär = ej op indikation
(risk att skapa smärtor vid op).
Op av hammartå rel enkelt poliklin ingrepp som kan
göras i lokalanestesi med tillåten full belastning postop
(i vadderat bandage, 5 veckor).
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Stel stortå (Hallux rigidus)
SKÖTS AV

Primärvården – ortopedklinik vid op indikation.

UTREDNING/BEHANDLING
FÖRE REMISS

Anpassning av skor – styv sula/rullsula
Avlastande fotbäddar
Eventuellt kortison
Röntgen fot Frågeställning artros MTP 1

REMISSUPPGIFTER

•
•
•
•

PÅ ORTOPEDKLINIKEN

Rtg – artros, exostosbildning
Besvär med eller utan skor
Ändrat gångmönster med sekundära besvär från
knä/höft
Cardiopulmonellt status inklusive blodtryck

Operation med arthrodes i MTP 1 om
skoanpassning/rullsula inte ger acceptabelt resultat.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING Remissvar till primärvården – terapibeslut.
PARAMEDICIN

Sjukgymnastik inom primärvården. Gångträning
postop.

KOMMENTAR

Oftast medelålders/äldre. Hos yngre posttraumatiskt. Op
debasering – tidigare vanlig metod – numera sällan
(endast vid skör pat med långa funktionskrav).
I 1:a hand cheilektomi (”partiell debasering”) med rel
snabb konvalescens (4 – 6 veckor) o ej gips/avlastning.
I 2:a hand artrodes (stelop) med lång konvalescens –
upp till 3 mån.
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Primärvårdens önskemål vid återremittering från ortopedkliniken
•
•
•
•
•

Diagnos
Prognos
Vad primärvårdsläkaren förväntas göra
Vilken uppföljning som har planerats
Förväntad utläkningstid/rehabiliteringstid

Sjukskrivning av patienter med ortopediska åkommor
Sjukskrivning av patienter som är aktuella både i primärvården och inom ortopedin bör ske på
likartat sätt i alla länsdelar. Överenskommes att samma regler ska gälla. Reglerna innebär att:
•

Primärvården sjukskriver patienter i väntan på besöket på/kontakten med
ortopedkliniken. Sjukskrivningen bör sträcka sig några dagar bortom det datum då
patienten har sitt första besök på ortopedkliniken.

•

Om patienten sätts upp på väntelista för operation/åtgärd övertar ortopedkliniken
ansvaret för sjukskrivningen hela tiden fram till dess man bedömt sig vara helt klar
med patienten, förutsatt att patientens arbetsoförmåga är orsakad av det tillstånd, för
vilket han/hon är inremitterad och att patienten därutöver är arbetsför.

•

Om ortopedkliniken inte ser behov av några ortopediska insatser återgår
sjukskrivningsansvaret till primärvården (därav sjukskrivning längre tid än fram till
besöksdatum enligt ovan).

•

Om patienten behandlas på ortopedkliniken med ryggblockad, ska ortopedkliniken vid
behov sjukskriva patienten i 3 veckor efter utförd blockad. Detta gäller ej långvariga
ryggproblem, utan ska vara till hjälp för den arbetsföra patienten som behöver
återhämta sig efter blockaden.

Vid kvarstående besvär efter operation
Primärvården kan hänvisa till ortopedklinikens telefontider vid kvarstående besvär upp till 2
år efter operation.

Rökfrihet i samband med operation
I remiss för ställningstagande till operation ska det framgå om patienten är rökare eller ej. I de
fall patienten är rökare ska det även framgå vilka insatser som initierats. Definition på rökning
för personer som ska opereras inkluderar förutom dagligrökning även mer sporadisk rökning.

