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Høring - Langvarige og sammensatte smertetilstander - helhetlig pasientforløp 

Akershus legeforening mener dette er et svært relevant tiltak for å bedre behandlingen og korte ned 
tiden det tar fra pasienter med sammensatte og uavklarte smertetilstander søker helsehjelp til de får best 
mulig behandling.  

Pasientgruppen er sammensatt, det er ofte individuelle biopsykososiale faktorer som ligger bak lidelsen, 
og det er stor variasjon i pasientpopulasjonen med tanke på opplevelse av effekt av forskjellige typer 
behandling.  

Kravet om at pasienten skal være utredet også av relevante spesialister, er fornuftig. Pasientens ønske 
om å få avklart sin helsetilstand og kravet til dokumentasjon fra NAV samt kommunale pleie- og 
omsorgstjenester er viktig. Det bør likevel være lav terskel for at også pasienter der smerteklinikkene 
opplever at pasienten  er for dårlig utredet tas inn til vurderingssamtale, om ikke annet enn for å kunne 
bidra med forslag til videre utredning i regi av fastlege. Alternativt bør en avvisning av henvisningen 
inneholde klare råd om videre utredning før pasienten på nytt eventuelt kan rehenvises. Synspunktet 
baserer seg på at pasientgruppen er svært sammensatt og at avvisning av henvisning uten enten 
vurdering eller klar rådgivning i praksis vil medføre betydelig risiko for at pasientens helsehjelp vil 
forsinkes, og pasienten vil risikere å få et langtrukkent forløp i utredning som en kasteball. Dette er 
også en pasientgruppe som mange, kanskje særlig yngre kolleger, synes det er vanskelig å utrede, 
nettopp fordi det sjelden er enkelt å få disse pasientene akseptert for vurdering hos organspesialister, og 
ventetidene for slik vurdering er ofte svært lang.   

Det er også svært positivt at det planlegges å ta med fastlegen i evalueringskonsultasjon etter 6 
måneder. Dette er den beste forsikringen man kan få med tanke på overføring til 
primærhelsetjenesten av relevante funn og tiltak for best mulig behandling etter avsluttet forløp ved 
smerteklinikk. Det poengteres likevel at denne type samhandlingskonsultasjon er svært ressurskrevende 
også for fastlegene, og det må derfor følge ressurser med også til primærhelsetjenesten slik at fastlegen 
i praksis har mulighet til å delta fullt ut under slike konsultasjoner, og at primærhelsetjenesten i størst 
mulig grad settes i stand til å følge opp de tiltakene som er satt i gang.  

Akershus legeforening stiller oss positive til innføring av helhetlig pasientforløp for pasienter med 
langvarige og sammensatte smertetilstander 
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