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Historisk: Tverrfaglig smertepoliklinikk i Innlandet

Oktober 2014: Adm. dir. Morten Lang Ree, 
Sykehuset Innlandet, klipper snora



2006, Ledergruppa i SI:

«Behov for å styrke fysikalsk medisinske vurderinger 
og tiltak i Sykehuset Innlandet» resulterte i prosjekt:

«Felles muskel-skjelettsmerte-poliklinikk»

2008: Bredt sammensatt prosjektgruppe
anestesileger, ortoped, sykepleier, 
allmennlege, nevrolog, revmatolog, 
fysikalsk medisiner,
brukerrepresentant, admin. ledere



Begrunnelse prosjekt

• «Pasientene med langvarige smertetilstander er mange, og de blir ofte vurdert 
av en rekke ulike spesialister: nevrolog, revmatolog, ortoped, fysikalsk 
medisiner..…..»

• «….pasientene sendes mellom spesialister som har ulike forklaringer og 
tilnærminger til tilstanden. Dette skaper usikkerhet og engstelse hos pasienten. 
Vanlige tilstander «medikaliseres». Utredninger og avklaringer tar år, dette 
bidrar til kronifisering»



Resultatet:

• 2009: Fys.med.pol. ble forsterket med: 
• ortopedkirurg 20% 

• nevrolog 20%

• 2012: Smertepoliklinikken på Hamar sykehus avviklet
– Hvor skulle en ny og større smerteenhet for Innlandet sin befolkning 

opprettes? Blikket falt på AFMR som allerede var «i bransjen»….



Smertepoliklinikken ved AFMR Sykehuset Innlandet

«Åpnet» i oktober 2014

Øremerkede midler (6 mill.) i starten.

Hentet fagpersoner primært internt:

- 1 overlege, Fys.med.Rehab.

- 1 sykepleier

- 1 fysioterapeut

- 1 sekretær

- 1 psykiater



Avdeling for Fysikalsk Medisin og 
Rehabilitering Sykehuset Innlandet

Gjøvik                                 Ottestad                                           Granheim
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Åtte år senere: Smertepoliklinikken SI anno 2022

• Digital smerteundervisning (1.5 t) FØR utredning

• Tverrfaglig utredning (lege, fysioterapeut, psykolog) og behandling
– Påfølgende enfaglig utredning/behandling etter individuell vurdering

– Teammøter

– Avslutning med oppsummerende epikrise og individuell behandlingsplan, evt. kontakt med fastlege digitalt

• Poliklinisk gruppebehandling
– ACT-basert, 9 samlinger

– Mer tradisjonelt mestringskurs, kognitivt basert, 6 samlinger

• Samarbeid helsetjeneste forøvrig
– Fastleger: digitale-/telefonmøter, dialogmeldinger

– Fast telefonmøtetid (i overlegenes ukeplan) for fastleger

– Månedlige møter: TSB – LAR 

– Møter v/behov med DPS, kommunal fysio, andre aktører…



Hvordan fikk vi til organiseringen?

– Drahjelp av NKSL, Smertesenteret St. Olav i 2016 og 2017: 

• Midler fra det nasjonale prosjektet/HOD-midlene til å dekke 1 stk. 
psykologstilling. Har bidratt til å etablere faggruppen. 

• Raus tilgang på hospitering og kontakt med Smertesenteret, St. Olav.
– Tverrfaglig videoveiledning v/fagpersoner Smertesenteret, 1 time/mnd. i 2017 – 2018.

– Hospitering og kontakt med andre Smertesentra/Smerteklinikker: 

• Ullevål og Haukeland, særlig

– Bli en etablert del av det nasjonale fagnettverket

• Få kontakt med «det som foregår»

– Kompetanseutvikling fagpersoner – Videreutdanning i smertebehandling



Erfarte utfordringer

• Turn-over
– vanskelig å bemanne lege- og psykologstilling

– SI ikke konkurransedyktig på lønn psykolog – vanskeliggjør rekruttering

– tung pasientgruppe å jobbe med, derfor tverrfaglighet enda viktigere enn på fys.med.pol.

• Behov for anestesikompetanse
– medikamentell spisskompetanse

– blokader, andre spesialbehandlinger eller diagnostiske prosedyrer

– behov for egnede lokaliteter

• Stadige diskusjoner om hvordan vi skal jobbe – roller – ansvar - prioriteringer



Erfarte utfordringer

• Henvisere skiller ofte ikke på smertepoliklinikk eller fys.med.poliklinikk

– Ulike prioriteringsveiledere

• Avdelingsledelse: Må ha god forståelse for andre arbeidsmetoder og langt tyngre 
klientell på smerte. 

– Viktig med egen leder på smerte. Annerledes praksis og derav økonomi. 

• Smertelegen skal ikke drive mye utredning. Kan være en «felle» når en fys. med. er 
smertelege

– Kan bli sittende med mye diagnostisk avklaringsarbeid

• Smerte er et eget fagfelt – mye som må læres: 

– smerter og psykiske lidelser

– smerter og rus/avhengighetsproblematikk

– opioidbruk og misbruk, morfinekvivalenter, opioidrotasjon, konvertering, Helfo-regelverk…



…… da blir det bra! 

• Solide fagmiljøer – ikke for små enheter 

• Ledelse

– Forståelse for oppdraget og de behov som følger i organiseringen av arbeidsuken

– Arbeidsmiljø: Tilrettelegge for trivsel og motivasjon i en krevende jobb og for å få stabile 
team og solid faglig forankring

• Flere legespesialiteter inn – mer i verktøykofferten

– Fys.med.leger, anestesilege, allmennlege, nevrolog…

• Aktivt faglig fokus

– Videreutdannelse innen smerte for alle fagpersoner

– Samarbeid med sammenliknbare enheter

– Samarbeid med tredjelinje – aktivt nasjonalt fagnettverk



Takk for oppmerksomheten!


