
 

 

Nyhetsbrev 2 2022 

System för kunskapsstyrning  

Den nya modellen för kunskapsstyrning ska utveckla, sprida och använda bästa kunskap. Målet 

är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. I kunskapsstyrning 

ingår kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd 

till ledarskapet. Modellen för kunskapsstyrning ska bidra till att utveckla ett lärande system.  

 

Regionalt processteam Smärta 

Västra Götalandsregionen 

2022-11-15 

 

Uppdrag Regionalt processteam Smärta 
 Att initialt arbeta med långvarig icke cancerrelaterad smärta och dess uppkomst-

mekanismer hos vuxna.  

 RPT Smärta förväntas fortsätta det påbörjade regionala arbetet som rapporterats via 

Regionuppdrag Smärta genom vidare beredning och förankring i linjen av den 

föreslagna modellen för ett strukturerat omhändertagande av patienter med smärta 

som syftar till kontinuitet, trygghet för patienten samt förebygger osammanhängande 

vårdkontakter och mångbesökande. Ett bättre omhändertagande medför en mer 

resurseffektiv vård.  

 Förbättringsarbeten ska - i samarbete med Nationella Arbetsgruppen Smärta (NAG 

Smärta) och berörda RPO - genomföras inom de kategorier som ”Nationellt uppdrag 

Smärta” har påvisat: regional och nationell samordning och nivå-

strukturering, forskning, utbildning och utveckling, vårdens innehåll och struktur. 

 

Pågående och planerat arbete i RPT Smärta 
RPT Smärta har under 2021 och 2022 arbetat vidare med flera förbättringsområden.  

 
Utbildning och kunskap 
RPT Smärta har tagit fram en webbutbildning om långvarig smärta som finns i 
Lärportalen.  
Utbildningen riktar sig till all vårdpersonal i Västra Götalandsregionen. Syftet är att förmedla 

en baskunskap kring vård och behandling av patienter med långvarig smärta. 

De delar som ingår i utbildningen är:  

 Basutbildning  

 Smärtanalys 

 Läkemedelsbehandling 

 Fysisk aktivitet 

 Vardagsbalans  

 Psykologisk behandling 

 Smärtdiagnoser 

 Patientinformation på sju språk 

Länk till webbutbildningen: Kurs: Långvarig smärta 

Sammanställning av utbildningsutbud 

RPT Smärta planerar också att göra en sammanställning av utbudet av utbildningar om 

långvarig smärta för medarbetare i regionen, för att identifiera om det finns luckor i utbudet 

som behöver fyllas.  

https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=1996
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Samordning och kommunikation 
Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta  
har blivit publicerat och RPT Smärta involveras i den kommande implementeringen.   

Länk till vårdförloppet: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Smärta - långvarig, 

hos vuxna  

RPT Smärta har tagit fram Regional medicinsk riktlinje (RMR): Ansvarsfördelning – långvarig 
icke cancerrelaterad smärta hos vuxna 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra handläggning och vård av personer över 18 år med 

långvarig, icke cancerrelaterad smärta. Den medicinska riktlinjen beskriver fyra vårdnivåer 

där nivå 1 bedrivs i primärvård inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab och nivå 2 är 

interdisciplinär smärtvård i primärvård, nivå 3 är interdisciplinär smärtvård på specialistnivå 

och nivå 4 är regional specialistvård smärta. Riktlinjen har fastställts av hälso- och 

sjukvårdsdirektören enligt beslutanderätten i hälso- och sjukvårdsstyrelsens 

delegeringsordning (HS 2021–01163), punkt 16: Fastställa medicinska riktlinjer för vård och 

omvårdnad. Som en del av RMR ingår smärtteam nivå 2 i primärvården, och under 2022 

startar sex smärtteam nivå 2 i Västra Götalandsregionen. RPT Smärta finns med som 

kunskapsstöd för teamen vid behov. 

Länk till RMR: Ansvarsfördelning - långvarig, icke cancerrelaterad smärta hos vuxna 

Telefonkonsultation hos smärtspecialistläkare för primärvården: 
Östra sjukhuset: Tisdagar 11.00-12.00, tel: 031-3436210 

NU-sjukvården: Torsdagar 13.00-14.00, tel: 010-43 512 77.   
Skaraborgs sjukhus: Måndag-torsdag 8.00-15.00, fredag 8.00-14.00, tel: 0500-43 27 80 

 

Patientdelaktighet och bemötande 
RPT Smärta planerar en patient-workshop under våren 2023 för att inhämta patienters 

erfarenheter och idéer om möjliga förbättringar när det gäller övergångar mellan vårdenheter. 
 

 
Kontakt 
Ordförande:  Olaf Gräbel, olaf.grabel@vgregion.se 

Vice ordförande: Anna Bergenheim, anna.c.bergenheim@vgregion.se   

Koordinator:   Ulrika Karlsson, ulrika.k.karlsson@vgregion.se  

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Vardforlopp_Smarta_langvarig_hos_vuxna_publicerad_version_221020.pdf
https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Vardforlopp_Smarta_langvarig_hos_vuxna_publicerad_version_221020.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-111/SURROGATE/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20-%20l%c3%a5ngvarig%2c%20icke%20cancerrelaterad%20sm%c3%a4rta%20hos%20vuxna.pdf
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