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          4.august 2022 

 
Høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig 

pasientforløp 

 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av retningslinje for langvarige og 

sammensatte smertetilstander – helhetlige pasientforløp. 

Forprosjektet direktoratet har gjennomført til dette arbeidet opplyser de om har belyst at det for 

pasienter med langvarig og sammensatte smertetilstander er noen fellestrekk i 

utfordringsbildet:  

• Pasientene har en tendens til å bli "kasteballer" i et komplekst system der samhandling 

mellom aktørene ikke er god nok. 

• Det er uønsket variasjon i utrednings- og behandlingstilbudet til pasientgruppen 

• Det tar i gjennomsnitt 8-9 år før pasienter med langvarige og sammensatte 

smertetilstander kommer til en tverrfaglig utredning i smerteklinikk 

Direktoratet skriver videre at de mener samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten er i mange tilfeller for dårlig, og tverrfaglige vurderinger og tiltak er ikke 

er benyttet i stor nok grad for denne pasientgruppen. Det helhetlige pasientforløpet forsøker 

derfor å gripe fatt i dette ifølge direktoratet. 

 

Norsk forening for Allmennmedisin (NFA) er positive til helhetlige pasientforløp. NFA ser at 

det medisinskfaglige innholdet skal bygge på nasjonale faglige retningslinjer, best tilgjengelig 

kunnskap og faglig konsensus, og at pakkeforløpet hovedsakelig skal omhandle organiseringen 

av tilbudet. Pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander er en mangfoldig 

gruppe. Det er derfor viktig at pakkeforløpet favner alle. Det bør ikke være slik at pasienter 

med behov for pakkeforløpet faller utenfor kriteriene og blir stående uten et godt organisert, 

helhetlig tilbud. Det vil i så måte kunne være greit å revurdere kriteriene for inngang i forløpet, 

for eksempel ved å stryke kulepunktene og kun beholde: «Pasienter over 18 år som har hatt 

langvarige og sammensatte smerter i mer enn 6 måneder». Kulepunkt 2 kan lett utelukke 

aktuelle pasienter. Det finnes pasienter med smerter av kjent årsak som har gått med smertene i 

flere år, men der smertene oppleves mer invalidiserende for den pasienten enn andre, eller der 

kompleksitet og vedlikeholdende faktorer har vært tilstede hele tiden.  
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Det er positivt at det står «bør være tilstrekkelig utredet» og «med tilstrekkelig utredning 

menes for eksempel». Standardiserte krav om utredning og behandling kan lett føre til 

overdiagnostikk og overbehandling.  

 

Vi foreslår å legge laboratorieprøver og bildediagnostikk under somatisk utredning. Angående «forsøkt 

behandling» er det veldig variabelt om kommunene har frisklivssentral med et godt tilbud til denne 

gruppen, og hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes i regionen. Et enhetlig krav om forsøkt 

behandling vil da kunne utelukke pasienter som har behov for tilbudet.  

 

Det står at fastlege eller andre med henvisningsrett kan henvise, og at henviser involveres i hele 

forløpet. NFA vil foreslå at også fastlege involveres i forløpet der andre er henviser, og inviteres med 

på oppsummerende og oppfølgende samhandlingskonsultasjon. Dette da mye av oppfølgingen i 

etterkant vil måtte gjøres av fastlege.  
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