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  REUMATIKERFÖRENINGEN STOCKHOLM 
2017-01-22 

Till Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap 170311 och Reumatikerförbundets stämma 
juni 2017 

Motion: ta initiativ för hjälp mot långvarig smärta 

Vi medlemmar i Reumatikerförbundet har många olika diagnoser med olika rehabiliteringsåtgärder 
och medicinering, men trots detta har vi en gemensam nämnare, vi lider av långvarig smärta.  
 
Var femte patient i Sverige söker vård för långvarig smärta. Det är 20 % av Sveriges befolkning, två 
miljoner människor. Smärtan tar ofta överhand över vår sjukdom och vi får söka oss till primärvården 
för att få hjälp. I primärvården idag finns inte en nationell utvecklad behandlingsplan för patienter 
med långvarig smärta. 

Reumatikerförbundets medlemmar är inte de enda patienter som blir, i värsta fall, illa bemötta, 
felbehandlade eller negligerade för sin smärta, i kontakten med primärvården. Medlemmar i 
Diabetesförbundet, Personskadeförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuroförbundet och många andra 
patienter möter en illa rustad primärvård.  
 
Reviderad ICD-11 klassificering av smärta pågår. Världshälsoorganisationen WHO (www.who.int) i 
samarbete med International Association for the Study of Pain IASP (www.iasp-pain.org) kommer att 
redovisa smärta som en egen diagnos. Arbetet ska vara klart 2018. 

Många studier och debattartiklar har skrivits och utförts, vi har kunskapen. Nu krävs en samlad 
aktion från flera patientorganisationer! 

Vi yrkar därför att följande att-satser antas av Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap och 
blir Stockholmsdistriktets gemensamma motion till Reumatikerförbundets stämma i juni.  
 

Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 
 
att Reumatikerförbundet bildar en allians för patienter med långvarig smärta 

att tillsammans med andra förbund/organisationer, med en gemensam intressepolitik och 
under ett gemensamt namn, påverka gentemot politiker och vårdgivare, för att 
säkerställa en nationell handlingsplan för patienter med långvarig smärta 

att Reumatikerförbundet ansluter sig till Pain Alliance Europe (PAE) www.pae-eu.eu en 
paraplyorganisation för patientorganisationer/förbund 

 

För Reumatikerföreningen Stockholm 
Caroline Liljegren 
Ordförande 

 

http://www.who.int/
http://www.iasp-pain.org/
http://www.pae-eu.eu/


  

 

Bakgrundsinformation 
 
1. Debattartikel i Svenska Dagbladet 4 januari 2017  
underskriven av Hans Håkansson, Reumatikerförbundet och förbundsordförande för flera andra 
patientorganisationer. 
http://www.svd.se/patienter-med-smarta-maste-fa-battre-hjalp  
 
2. Text införd i Reumatikertidningen 2-2001 
”Patientorganisationer måste gå samman om behandlingsplan” Patienter med komplicerade 
smärttillstånd har svårt att få rätt behandling. En studie av Jan Lidbeck, överläkare på Helsingborgs 
lasarett, visar att bara var tredje länssjukhus har rätt kompetens. 
– Vi smärtläkare har ropat högt och länge utan att någonting händer. Nu är det upp till 
patientorganisationerna att gå samman om en gemensam handlingsplan som de kan presentera för 
rikspolitikerna, säger han. 
 

3. Hur är det i övriga Europa? 
På europeisk nivå ligger Sverige långt efter bl. a har Polen, Portugal, Irland nationella 
behandlingsdirektiv för smärtpatienter. Italien har instiftat en lag om vård av patienter med smärta 
(Legge n38). Vården är implementerad på alla nivåer inom sjukvårdsorganisationen. 
www.sip-platform.eu    

 

I Europa arbetar European Pain Federation, (EFIC) www.efic.org som samlar nationella 
professionella/smärtorganisationer från 37 länder med ca 20. 000 medlemmar i samarbete med – 
Pain Alliance Europe (PAE) www.pae-eu.eu en paraplyorganisation för 
patientorganisationer/förbund, med för närvarande 16 länder och 34 organisationer. Från Sverige är 
endast Fibromyalgiförbundet medlem i PAE. Reumatikerförbundet är ansluten genom ENFA 
www.enfa-europe.eu    

 

Gemensam plattform för ovanstående organisationer är The Societal Impact of Pain (SIP) www.sip-
platform.eu initierad 2011 av EFIC.   

  

  

http://www.svd.se/patienter-med-smarta-maste-fa-battre-hjalp
http://www.sip-platform.eu/
http://www.efic.org/
http://www.pae-eu.eu/
http://www.enfa-europe.eu/
http://www.sip-platform.eu/
http://www.sip-platform.eu/


  

 

Motionssvar: ta initiativ för hjälp mot långvarig smärta 

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut 

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

 

Representantskapsmötet 2017-03-11 beslöt att 

att tillstyrka motionen i sin helhet  

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

 

 

Johan A. Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

 

  



  

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6. Ta initiativ för hjälp mot långvarig smärta. 

Förbundsstyrelsens föredragande: Ritva Elg 

 

Motionären föreslår att Reumatikerförbundet ingår i en allians för patienter med 
långvarig smärta. 

Vi håller med om att patienter med långvarig smärta inte alltid får rätt hjälp inom primär- 
och annan vård. Tyvärr bemöts de dessutom ofta illa. Förbundet kommer att fortsätta att 
bevaka området och driva frågan om bra vård och behandling av smärta inom alla våra 
diagnoser. Smärta i sig är ingen egen sjukdom, utan har sin grund i många olika 
diagnoser, som behandlas på olika sätt. Det kan vara en orsak till, att en gemensam 
handlingsplan ännu inte finns. 

Reumatikerförbundet arbetar redan idag intressepolitiskt tillsammans med andra 
förbund och organisationer runt patienter med långvarig smärta. Bland annat via vårt 
medlemskap i Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden. Många av våra 
distrikt och föreningar deltar i samverkansråd av diverse slag på landstingsnivå såväl 
som kommunal nivå. Andra former av gemensam samverkan finns också, till exempel 
samarbetar Reumatikerdistriktet i Stockholms län regionalt genom Rh-gruppen (förbund 
som har rörelsehinder och smärta gemensamt) bland annat med seminarier och 
föreläsningar. Utökat samarbete på alla nivåer eftersträvas. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att   avslå att-sats ett och tre samt 

att  anse andra att-satsen besvarad  

 


