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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2004:24 av Stig Nyman m.fl. (kd) om vårdprogram
för fibromyalgi-/generaliserad smärta
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Ärendet
Motionärerna föreslår att ett vårdprogram för fibromyalgi och generaliserad
smärta utarbetas med hög prioritet.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Smärtproblematiken är komplex och återfinns inom en mängd olika sjukdomstillstånd där regionala vårdprogram behöver utvecklas. När det gäller
vårdprogram för fibromyalgi så har arbetet redan inletts och förhoppningen
är att det kan publiceras och implementeras under 2005.
Den medicinska programberedningen började redan hösten 2003 planera för
en fokusrapport om smärta. Tyvärr har arbetet fördröjts på grund av 3S och
närsjukvårdsutredningen, men har nu återupptagits.

Bilaga
Motion
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 januari 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till fp- och kd- ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.

Ärendet och dess beredning
Stig Nyman m.fl. (kd) har i en motion (bilaga), väckt den 11 maj 2004,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att ett
vårdprogram för fibromyalgi och generaliserad smärta ut arbetas med hög
prioritet.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 7 december 2004, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande
yttrande.
”Det medicinska programarbetet (MPA) inom Stockholms läns landsting
drivs gemensamt av beställare och producenter och arbetar för att åstadkomma en bred konsensus i vårdfrågorna. Det tydliggörs bland annat i
fokusrapporter och regionala vårdprogram.
MPA började redan hösten 2003 planera för en fokusrapport om smärta.
Tyvärr har arbetet fördröjts på grund av 3S och närsjukvårdsutredningen
men har nu återupptagits.
Smärtproblematiken är mycket komplex och finns inom en mängd olika
sjukdomstillstånd där regionala vårdprogram behöver utvecklas. När det
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gäller vårdprogram för fibromyalgi så har arbetet redan inletts och vår
förhoppning är att det kan publiceras under 2005.”
Kd-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.
Inför behandlingen i utskottet inhämtades synpunkter från Medicinsk
progamberedning 3.
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Bilaga
Motionen
Fibromyalgi är en kronisk folksjukdom och man beräknar att det finns
mellan 100 000 och 200 000 personer som har sjukdomen. Därtill kan läggas
ytterligare 500.000, som bedöms ha generaliserade smärttillstånd i rörelseapparaten.
Fibromyalgi och generaliserad smärta orsakar mycket lidande och stora
problem för dem som drabbas. För samhället innebär det stora kostnader,
främst i form av sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Samhällskostnaderna torde ligga omkring 13 miljarder per år, vilket är lika mycket
som de övriga reumatiska sjukdomarna kostar tillsammans. Till vård,
behandling och rehabilitering används omkring 15 procent,. Detta innebär en
avsevärd underbehandling jämfört med andra kroniska sjukdomar, där
motsvarande siffra är omkring 40 procent.
Diagnosen fibromyalgi är relativt ny. Patienter har tvingats vandra runt i
vården i åratal innan de fått sin diagnos.
Det som är särskilt allvarligt när sjukkostnaderna skenar, är att man för närvarande knappast nyttjar möjligheterna att förebygga fibromyalgi. Man vet
idag att de allra flesta, över 75 procent, utvecklar fibromyalgi efter långvariga smärttillstånd. Genom att metodiskt behandla smärta på alla stadier,
torde risken att utveckla fibromyalgi kunna reduceras i avsevärd grad.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att ett vårdprogram för fibromyalgi och generaliserad smärta utarbetas med
hög prioritet.

Stockholm den 11 maj 2004

Stig Nyman
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