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             Långvarig smärta- den osynlig sjukdomen?          



                Långvarig smärta 
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Få objektiva fynd 
 
Inte lätt att förstå 
 
Inte lätt att bli 
förstådd..  
 
Ofta otillräcklig effekt 
av farmakologisk 
behandling… 



15 p kurs T Gordh 2015 

Smärtepidemiologi 

• Cirka 20 % av befolkningen lider av ett 
långvarigt smärttillstånd  (SBU 2010) 

• Ca 5 % anger ett ”stort vårdbehov” (SBU 2010) 

• 1 % är mycket svårt drabbade  (SBU 2010) 

• Smärta = en folksjukdom. (WHO 2014) 

• Vanligaste orsak till läkarbesök-   
(smärtrelaterade diagnoser;  Finnish National Institute for Health 
and Welfare, 2012) 

• Näst vanligaste orsak till lång sjukskrivning 
(RFV 2015) 

• Ger mycket låg livskvalitet!  (Meijer, Kvarnström et 
al. 2004) 
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Samhället lider... 

Totala kostnader för långvarig smärta  

i Sverige (9,5 milj innevånare) 

 

87,5 miljarder kr/år enl. SBU 2006 

 
Svenska försvaret + rättsväsendet +  

statsförvaltningen = Storbankernas vinst 

2006 = 82 miljarder kr/år (fr. UNT 25/2-07) 
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Långvarig smärta 3-6 månader.  
Indelning inom ICD-11, enl IASP:s förslag 
2015: 
• Primär smärta ( = okänd orsak, tex. fibromyalgi) 

• Cancer-relatead 

• Post-traumatisk / post-kirurgisk 

• Neuropatisk 

• Huvudvärk och oro-fascial 

• Visceral 

• Muskulo-skeletal  

+ undergrupper av alla kategorier 
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Pain, 2015 



Dessutom- alltid att beakta vid 
långvarig smärta-psykosociala 
riskfaktorer och samsjuklighet: 
  
Ex: ..ångest, depression,  ADHD, katastrof-tankar,  

        rörelserädsla,  

       sömnproblem,  

       sociala/ ekonomiska problem, familj, arbete 

       beroende/missbruksproblematik… 

 

Ett spektrum från inga alls -----  till alla på en gång… 
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John Bonica 

1917-1994 
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Wilbert Fordyce 
1923-2009 
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1966 Sveriges första smärtklinik vid Samariterhemmet i 
Uppsala. 
 
Avhandling : Physiological studies of the relationship 
between the doctor and the patient in pain ( 1970). 

   Basil Finer 
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Långvarig smärta –  3-6 månader - 
Behandla orsak när det är möjligt  
 
Multimodal rehabilitering  -  KBT /  ACT.. Fysioterapi.. 
 
Ska alla ha samma behandling? –  hög evidens för 
multimodal rehabilitering, sämre för läkemedel. 
 
 
 ACT/KBT /  multimodal rehabilitering ÄR bra för att bättre 
hantera en svår smärt situation, och kan ge goda resultat  
=  bättre funktion. Ofta svårt att få bort själva smärtan.  
 
Men- långvarig smärta består av många undergrupper- 
Även farmakologi, neuromodulation, m.m.  behövs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapportens sammanfattning och 
rekommendationer 

 
 
 

Stockholm 
161020 
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Bakgrund 
 
 
Långvarig smärta (dvs kronisk smärta, smärta som kvarstår längre än 
tre-sex månader):  
 varit en gåta/frustration/ej prioriterad 
 oftast ett sjukdomstillstånd i sig 
 
 
7% av befolkning söker hjälp pga långvarig smärta 
 
Stort lidande för individen och höga kostnader för samhället. 
 
Smärtvård: inte jämlik, spretig 
 
Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och globalt. 
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Uppdragets avgränsning 
 
Kartlägga  

Organisation 
Resurser 
Målsättning och uppföljning 
Fortbildning 
Kunskapsstöd 
Patientorganisationernas erfarenheter  

 
Rekommendationer och förslag 
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Kartläggningen visar att: 
 
• Handläggningen är ostrukturerad inom såväl primär- som 
specialistvård. 
 
• Primärvården saknar alltför ofta kompetens och resurser för 
handläggning av patienter med långvarig smärta. 
 
• Handläggning inom den specialiserade vården är ojämlik och 
brister i organisation och implementering av behandling efter bästa 
kunskapsläge. 
 
• Långsiktighet, stabilitet och organiserat samarbete mellan 
vårdnivåer saknas. 
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Kartläggningen visar att: 
 
• Många landsting saknar multidisciplinära smärtcentra  och 
smärtmottagningar samt kunskapscentra. 
 
• Det saknas läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor 
samt utbildningsläkare (ST) med området smärtlindring som 
inriktning. 
 
• Det saknas heltäckande kvalitetsregister vilket försvårar ett 
systematiskt förbättringsarbete och sammanställning av resultat. 
 
• Vi lever inte upp till rekommendationerna i SoS 1994:4. 
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• Smärtlindring- 

• En egen specialitet ( påbyggnads-) 

ovanpå annan specialistkompetens sedan 

1996. 

 

• Ca 150 specialister i smärtlindring i 

Sverige- de flesta är anestesiologer, 

rehab-läkare den näst största gruppen 

Rehab-dagarna 2017 



Patientorganisationer anser att vården är 
ojämlik, med brister i bemötande, 
tillgänglighet och kompetens hos 
professionen både i primärvård och i 
specialistvård. 

(Reumatikerförbundet, Personskadeförbundet 
RTP, Fibromyalgiförbundet, Svenskt 
Migränförbundet och Nackskadeförbundet) 
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Kartläggningen visar: 



 Sammanfattningsvis… 
 

Kartläggningen visar på brister och 
omotiverade skillnader i vård och 

behandling av patientgruppen.  
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Expertgruppen sammanfattar: 
 
Smärtvården är alltför beroende av personligt engagemang 
från enstaka djupt engagerade individer inom olika delar av 
vården samt av finansiering i form av projekt. 
 
Detta räcker inte för att ge kontinuitet eller för att kunna 
bedriva ett systematiskt arbete med mål att förbättra 
kvalitet. 
 
En ändamålsenlig och effektiv smärtvård och rehabilitering 
kräver stabila strukturer och långsiktig finansiering.  
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Expertgruppen anser att det finns behov av och 
fördelar med ett nationellt programråd för långvarig 
smärta 
 
 
 
Rekommendationer och nationella förlag lämnas som  
vägledning till ett eventuellt kommande programråd 
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Rekommendationer och nationella förslag 

• Ett nationellt vårdprogram för långvarig smärta utarbetas och 
anpassas regionalt tillsammans med en implementeringsstrategi.   
 
• Ett specificerat smärtuppdrag för primärvård och specialistvård 
skapas. Där ska tydligt framgå ansvar för diagnostik, behandling och 
rehabilitering av patienter med långvarig smärta. 
 
• Ett kompetenshöjningsprogram för smärtvård bör erbjudas all 
personal inom såväl primär- som specialistvård. Detta kan 
samordnas nationellt och anpassas regionalt och lokalt. 
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Rekommendationer och nationella förslag 

• Skapa regionala kunskapscentra för inhämtning och spridning av 
kunskap samt utbildning, uppdatering av vårdprogram/ 
kunskapsstöd, kvalitetssäkring av behandlingsmetoder, innovationer 
 
• Stimulera forskning och forskningssamarbete samt 
forskningsmedel för långvarig smärta inom lämpligt forskningsråd 
 
• Utveckla befintligt kvalitetsregister inom smärtområdet så att det  
inkluderar patienter inom alla nivåer från diagnostik till 
behandling/rehabilitering.  
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 Vid etableringen av ett nationellt programråd utgår 
huvudmännen från: 
• Stora behov i befolkningen 
• Folksjukdomar 
• Stora samhällskostnader 
• Skillnader i vård- och omsorgspraxis 
• Behov av kvalitetsförbättring  
 
 

Samtliga dessa punkter stämmer väl in på smärtvården 
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Rekommendationer och nationella förslag 

• Handläggning av patienter med långvarig smärta bör 
   nivåstruktureras: 
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Nivå 1: 
 

Primärvården (PV), där de flesta patienter finns,  
bör utveckla organisation, kunskap och utbildning 

för att möta dessa patienter.  
 

På varje primärvårdsenhet bör finnas en 
resursperson med uppdrag att identifiera personer 

med långvarig smärta  
 
 

Koordinera rehabilitering inom vårdens alla nivåer 
och med externa aktörer som Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen/ arbetsgivaren..  
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Nivå 2 

• Multiprofessionella team bör finnas inom PV 
för att arbeta med patienter som kräver 
samordnade insatser.  

 

• Verksamheten centraliseras till ett mindre 
antal enheter. 

 

• Ungefär som KOL- och hjärtsviktteam 
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NIVÅ 3: specialistvård 
Multidisciplinär smärtmottagning – 

definition enl IASP: 

  • En multidisciplinär smärtmottagning ska ha 
fast bemanning av läkare från minst två olika 
specialiteter, och tillgång till psykiatriker,  

 

• fast besättning av sjuksköterskor, psykolog, 
sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, 
kurator och sekreterare,  

 

• alla arbetar multidisciplinärt kring patienten. 
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NIVÅ 4- specialistvård: 
Multidisciplinärt smärtcentrum –definition 

enl IASP: 
• Ett multidisciplinärt smärtcentrum ska ha bemanning av 

läkare från minst tre olika specialiteter, 
• tillgång till psykiatriker, och dessutom fast besättning av 

sjuksköterskor, psykolog,  
• sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och 

sekreterare, som alla arbetar multidisciplinärt kring 
patienten.  

• Det skall också finnas forskning och strukturerad 
undervisning,  

• samt tillgång till vårdplatser för utredning och behandling 
av smärtpatienter.  

• Integration/nära samarbete mellan de enheter som arbetar 
med akut smärta och långvarig smärta ska eftersträvas 
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Postoperativ 
 smärta 

Fler än 1500 
utbildade 

Akuta  
konsulter 

inom sjukhuset 
Ca 1500 /år 

Mottagning 
Öppen vård 
Ca 1500 / år 

 

Smärtrehab 
 3-4 team,8+8+8patienter 

Dagvård 5-12 v 
”vi tar fram det friska!” 

Vårdavdelning 
Avancerad rehab 

Mkt svårt drabbade 
 patienter 
6 platser 

Multidisciplinär 
Smärtutredning 

2 platser, 1 v 
professorsnivå 

Enhet för smärtpatienter 
med beroendeproblematik 

(Psykiatri+ Anestesi) 

Invasiv smärtlindring- 
Ryggmärgsstimulering, 

Intratekala infusioner mm 

VO SMÄRTCENTRUM,  Akademiska sjukhuset – karta 

Forskning 
Utbildning 

      En ganska komplett organisation för smärtbehandling 
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Oslo januari 2016 
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