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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. Verksamheten specialiserad rehabiliteringsklinik Sörmland (SRS), innehåller
hjärnskade- och spinalavdelning, smärtrehabiliteringsmottagningar, psykosociala
mottagningen och trädgårdsteurapetisk rehabiliteringen. Remiss till den specialiserade
rehabiliteringskliniken 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 den specialiserade rehabiliteringskliniken i den sörmländska hälso- och
sjukvården med inriktning mot smärta.
Smärtverksamheten för patienter med långvarig smärta sköts i länet av
smärtrehabiliteringsmottagningarna i Eskilstuna och Nyköping. De består av två
autonoma men samverkande enheter. Patienter från Eskilstuna, Flen, Malmköping
Strängnäs och Mariefred remitteras i första hand till Eskilstuna. Patienter från Gnesta,
Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Vingåker remitteras i första hand till
Nyköping. Förutom multimodal utredning och rehabilitering kan patienter remitteras för
specialistbedömning avseende neuropatisk smärta, tumörrelaterad smärta och för second
opinion/smärtanalys.
Vårdöverenskommelsen har tagits fram av en arbetsgrupp 2010-02-01 som varit
sammansatt av deltagare inom primärvård och specialiserad rehabiliteringsklinik
Sörmland. Vårdöverenskommelsen är reviderad 2011-05-19.
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Arbetsgruppen svarar för innehållet i överenskommelsen. Verksamhetscheferna för
primärvård och specialiserad rehabilitering Sörmland ansvarar för att den görs känd och
hålls aktuell. Hälso- och sjukvårdsledningen har 2011-05-02 fastställt
överenskommelsen som gäller för verksamheterna och de privata vårdgivare som
Landstinget Sörmland har avtal med.

Underlag för remiss till smärtrehabiliteringsmottagning
Enligt länsgemensam vårdöverenskommelse mellan primärvård och specialiserad rehabilitering
i Sörmland, finns specifika remissuppgifter framtagna för olika smärttillstånd.
Följande uppgifter/sjukdomsgrupp ska dokumenteras i den elektroniska remissen (EDI) till
smärtrehabiliteringsmottagningarna Mälarsjukhuset/Nyköpings Lasarett.
Långvarig ickespecifik smärta
Mångårig kronisk värk på degenerativ basis
Neuropatisk smärta
Svår subakut benign smärta
Tumörrelaterad smärta

Alla frågor besvaras
Alla frågor besvaras
Alla frågor besvaras
Fråga 7 kan exkluderas
Fråga 3, 5, 7 kan exkluderas

1. Patientens smärtproblem avseende
Symtomdebut (när och hur)
Symtomprogress
Symtom i nuläget
2. Tidigare och pågående övriga sjukdomar?
3. Patientens sjukskrivningstid och omfattning?
4. Tidigare utredningar och behandlingar mot eventuell bakomliggande åkomma?
5. Vilka utredningar och rehabiliteringar har patienten genomgått de senaste två åren?
6. Patientens nuvarande läkemedel?
7. Vad anser patienten eller ni skulle motivera en fördjupad multimodal utredning och
rehabilitering?
8. Behövs tolk i vårdkontakten?
Om ja, vilket språk
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Långvarig ickespecifik
smärta

SKÖTS AV

UTREDNING/BEHANDLING FÖRE
REMISS

T ex:
Spridd värk utan känd genes
Psykosomatiska syndrom
Whiplash relaterad smärta
Fibromyalgi
Primärvården
Specialiserad rehabiliteringsklinik
Sörmland vid behov
Basal utredning inklusive lab, eventuellt röntgen,
multimodal bedömning enligt rekommenderade
självskattnings och screeningsformulär
(implementeras under våren 2010), behandling
enligt rehabskelettet och befintliga vårdprogram.
Patienten ska vara färdigutredd vad avser
bakomliggande behandlingsbar somatisk eller
psykisk åkomma.
Patient med annan kronisk sjukdom ska vara
välinställd och sjukdomen ska vara under kontroll.
Patienter där det lokala rehabteamets insatser inte
pekar mot en positiv prognos inom 12 veckor från
påbörjad multimodalbehandling eller där
rehabteamets resurser redan från början bedöms
vara otillräcklig.

REMISSUPPGIFTER

Remiss krävs.
Se underlag för remiss till
smärtrehabiliteringsmottagning, sid 3.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING

Preliminärt remissvar till primärvården
Bedömning
Fortsatt planering med tidsaspekt
Slutgiltigt remissvar till primärvården
Smärtbedömning, utförda utredningar och
behandlingar av multimodala teamet
Fortsatta rekommendationer

PARAMEDICIN

Överrapportering till sjukgymnast/ arbetsterapeut
inom primärvård/ kommun vid behov

SJUKSKRIVNING

Specialiserad rehabiliteringsklinik håller i
sjukskrivning under pågående behandling/
rehabilitering. Vid utremittering återgår
sjukskrivningsansvar till inremitterande.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vid tveksamhet, ta gärna kontakt med
smärtrehabiliteringsmottagningarna per telefon
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Mångårig kronisk värk på
degenerativ basis

T ex:
Rygg, nacke, axlar, bäcken
Spinal stenos (icke operabel)
Svåra fall där smärtmottagningen kan bidra med
”second opinion”.

SKÖTS AV

UTREDNING/BEHANDLING FÖRE
REMISS

Primärvården
Ortopedkliniken
Specialiserad rehabiliteringsklinik
Sörmland vid behov av ”second opinion”
Basal utredning inklusive lab, eventuellt röntgen,
multimodal bedömning och behandling.
”Behandlingsriktlinjer - smärta hos
äldre”
Patienten ska vara färdigutredd vad avser
bakomliggande behandlingsbar somatisk eller
psykisk åkomma.
Patient med annan kronisk sjukdom ska vara
välinställd och sjukdomen ska vara under kontroll.

REMISSUPPGIFTER

Remiss krävs.
Se underlag för remiss till
smärtrehabiliteringsmottagning, sid 3.
”Second opinion” ges i mån av resurser vid
smärtmottagning.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING

Preliminärt remissvar till primärvården
Bedömning
Fortsatt planering
Slutgiltigt remissvar till primärvården
Smärtbedömning, utförda utredningar och
behandlingar
Fortsatta rekommendationer

PARAMEDICIN

Överrapportering till sjukgymnast/ arbetsterapeut
inom primärvård/ kommun vid behov

OMVÅRDNAD

Överrapportering till kommun vid behov

SJUKSKRIVNING

Primärvård eller specialistklinik håller i
sjukskrivning. Vid utremittering från specialiserad
rehabiliteringsklinik, återgår sjukskrivningsansvar
till inremitterande.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Telefonkontakt före eventuell remiss
rekommenderas
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Neuropatisk smärta

SKÖTS AV

UTREDNING/BEHANDLING FÖRE
REMISS

T ex:
Bältros
Rhitzopati
Trigeminusneuralgi
Post-CVL-smärta
Perifer neuropati
Polyneuropati vid t ex diabetes
Primärvården
Specialiserad rehabiliteringsklinik
Sörmland vid behov
Basal utredning inklusive lab, eventuellt MR.
Klinisk diagnos ska eftersträvas.
Patienten ska vara färdigutredd vad avser
bakomliggande behandlingsbar somatisk eller
psykisk åkomma.
Patient med annan kronisk sjukdom ska vara
välinställd och sjukdomen ska vara under kontroll.

REMISSUPPGIFTER

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING

”Behandlingsriktlinjer - smärta hos
äldre”
Remiss krävs.
Se underlag för remiss till
smärtrehabiliteringsmottagning, sid 3.
Preliminärt remissvar till primärvården
Bedömning
Fortsatt planering
Slutgiltigt remissvar till primärvården
Smärtbedömning, utförda utredningar och
behandlingar
Fortsatta rekommendationer

PARAMEDICIN

Överrapportering till sjukgymnast/ arbetsterapeut
inom primärvård/ kommun vid behov

OMVÅRDNAD

Överrapportering till kommun vid behov

SJUKSKRIVNING

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Primärvården håller i sjukskrivning vid
fastställd kortvarig behandling, ca 2 mån.
Specialiserad rehabliteringsklinik håller i
sjukskrivning vid långvarig behandling > 2
mån.
Vid utremittering från specialiserad
rehabiliteringsklinik, återgår
sjukskrivningsansvar till inremitterande.
Vid tveksamhet, ta gärna kontakt med
smärtrehabiliteringsmottagningarna per telefon
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Svår subakut benign smärta

SKÖTS AV

UTREDNING/BEHANDLING FÖRE
REMISS

T ex:
Neuropatisk smärta
Akut bältros
Ryggsmärta
Halsdiskbråck
Ischemisk smärta
Primärvården
Slutenvården
Specialiserad rehabiliteringsklinik
Sörmland vid behov
Riktigt svår akut smärta kräver kontakt med
slutenvård. Vid andra subakuta benigna smärtor,
kontakta respektive smärtcentrum per telefon.
Basal utredning inklusive lab, eventuellt röntgen.

REMISSUPPGIFTER

Remiss krävs.
Se underlag för remiss till
smärtrehabiliteringsmottagning, sid 3.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING

Preliminärt remissvar till primärvården
Bedömning
Fortsatt planering
Slutgiltigt remissvar till primärvården
Utförda utredningar och behandlingar
Fortsatta rekommendationer

PARAMEDICIN

Överrapportering till sjukgymnast/arbetsterapeut
inom primärvård/ kommun vid behov

OMVÅRDNAD

Överrapportering till kommun vid behov

SJUKSKRIVNING

Den verksamhet där patienten har sin planerade
behandling. Vid utremittering från specialiserad
rehabiliteringsklinik, återgår sjukskrivningsansvar
till inremitterande.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Svår smärta kräver bedömning av sjukhusspecialist
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Tumörrelaterad smärta
SKÖTS AV

Onkologen
Övriga specialistkliniker
ASIH
Primärvård - cancerpatienter som finns på
äldreboende, patienter som inte vill tillhöra
ASIH.
Specialiserad rehabiliterings-klinik
Sörmland vid behov av konsultation

UTREDNING/BEHANDLING FÖRE
REMISS

Se ”Smärtbehandling vid cancersjukdom”.

REMISSUPPGIFTER

Remiss krävs.
Se underlag för remiss till
smärtrehabiliteringsmottagning, sid 2.

ÅTERREMISS/UPPFÖLJNING

Remissvar till primärvården
Bedömning
Utförda behandlingar
Fortsatt planering

PARAMEDICIN

Remiss till sjukgymnast/ arbetsterapeut inom
primärvård/ kommun vid behov

OMVÅRDNAD

Överrapportering till kommun vid behov

SJUKSKRIVNING

Specialistklinik håller i sjukskrivning

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Telefonkonsultation till
smärtrehabiliteringsmottagningarna
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