
Uppdrag Smärta

Sjukvårdshuvudmän genom Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK) har 
beslutat enligt förslaget från SKL, Vård och omsorg, formulera ett nationellt uppdrag för att 
kartlägga behov av utvecklingsinsatser i smärtvård, i detta första kartläggning med fokus på 
långvarig icke cancerrelaterad smärta.

Syfte och Mål 
Det övergripande syftet är att göra en kartläggning av hur landstingen/regionerna har givit 
förutsättningar för diagnostik, behandling och rehabilitering för patienter med smärtor. I ett första 
skede gäller detta långvariga smärtor. 

Målet är att utredningens rapport ska utgöra ett underlag vid ställningstagandet till formerandet av
ett nationellt programråd för smärta som kan ge behandlingsrekommendationer och 
rekommendationer kring vårdnivåer för olika smärtproblem. 

Uppdrag 
Utredningen ska - med i huvudsak enkäter och lämpliga intervjuer - kartlägga och klargöra 
följande: 

 Landstingens/regionernas sätt att organisatoriskt och resursmässigt diagnosticera, 
behandla och rehabilitera patienter med smärtor. 

 Följsamheten till den av Socialstyrelsen år 1994 föreslagna modellen för smärtvårdens
organisering i Sverige (SoS, 1994). 

 Hur landstingen/regionerna centralt, på olika vårdnivåer och i öppen och sluten vård 
sätter mål för och följer upp resultaten för vården av patienter med smärtor. 

 Omfattningen av fortbildning på olika vårdnivåer inom landstingen och regionerna. 

 Kartlägga patientorganisationernas erfarenheter och uppfattningar om den idag 
erbjudna vården samt önskvärda utvecklingar på kort och lång sikt. 

 Vilka kunskapsstöd som används och om behov finns av nya sådana. 

 Anslutning till nationella och lokala register av betydelse för patienter med kroniska 
smärtor samt behov av ev. nya sådana. 

 Samt föreslå övergripande riktlinjer för smärtvårdens organisering och mål. 

I ovanstående kartläggningar innefatta goda exempel, olika använda lösningar samt identifierade 
hinder.

Rapporten ska baserat på främst litteraturstudier också kortfattat beskriva: 
 Förekomst av smärtor i befolkningen med tanke på olika sociodemografiska faktorer 

samt genus. 

 Riskfaktorer för utvecklingen av kroniska smärtor inklusive generaliserade smärtor 

 Förekomsten av smärtor hos inneliggande patienter 

 Ge olika exempel på styrning av smärtvården i andra länder 

En skriftlig slutgiltig rapport ska föreligga 2016-06-31.

Ledamöter: Marcelo Rivano-Fischer (ordf), Gunilla Brodda-Jansen, Clas Mannheimer, Torsten 
Gordh, Britt-Marie Stålnacke, Björn Gerdle, Claes Lennmarken (kontaktperson för NSK-region) 
samt 2 representanter för Primärvård.


