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Neurologiska sjukdomar
Epilepsi
Utredning och behandling via medicinklinik. I vissa fall återremiss.
Morbus Parkinson
Diagnos, utredning och behandling via specialist. Äldre patienter på särskilt
boende och äldre patienter med lindriga besvär kan skötas i primärvården.
Yrsel
Utredning via primärvården. Remiss akut vid misstanke om intracerebral skada.
Vestibularisneurit till ÖNH.
Huvudvärk
Migrän kan med fördel diagnostiseras och skötas inom primärvården.
Specialistbedömning vid komplicerade migränformer och då det råder osäkerhet
om diagnosen. Patienter med Hortons huvudvärk är specialistfall. Övriga former
av huvudvärk: utreds via primärvården.
MS- multipel skleros
Specialistfall.
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Polyneuropati
Okomplicerad polyneuropati kan diagnostiseras, utredas och behandlas av
primärvården. Svår polyneuropati i synnerhet hos yngre patienter kräver
specialistbedömning.
Övriga neurologiska sjukdomar
Många av dessa sjukdomar är mycket speciella och sällsynta. De ska nästan alltid
skötas av specialist.

Övriga allmänna synpunkter
Komplikationer till behandling bör i första hand skötas av den som sköter den
"grundläggande behandlingen". T ex bör reumatologen själv se till att följa upp Pglukos om man anser att det bör kontrolleras vid insättning av kortison.
Provtagning på vårdcentral inför ett besök på medicinklinken kan ombesörjas
men provtagningsunderlag ska vara inlagda i Cosmic av beställande klinik. Remiss
för provtagning bör ej förekomma.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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