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1 Epilepsi








Nydebuterad krampsjukdom utreds och behandlas via medicinklinik.
Patienter med stabilt behandlad strukturell epilepsi kan skötas i primärvården
med konsultationer mot medicinkliniken, liksom krampsjukdom relaterad till
pågående missbruk.
Genetisk/primärgeneraliserad epilepsi sköts via medicinklinik.
Unga vuxna med flerfunktionsnedsättning med epilepsi sköts på
medicinklinik vad gäller antiepileptisk läkemedelsbehandling, för övrigt via
primärvården och habiliteringen.
Patienter med planerad eller bekräftad graviditet sköts av medicinklinik och
kvinnokliniken.

2 Parkinson

Diagnos, utredning och behandling sköts via Parkinsonteam på medicinklinik.
Patienter på särskilt boende kan skötas i primärvården med konsultationer mot
medicinkliniken.

3 Yrsel

Utreds och behandlas i primärvården. Konsultation med akutmottagning och
ÖNH vid misstänkt akut vestibulärt syndrom.

4 Huvudvärk / ansiktssmärtor

Huvudvärk diagnostiseras, utreds och behandlas i primärvården. Andra linjens
förebyggande läkemedelsbehandling vid kronisk migrän, samt Hortons huvudvärk
och annan trigeminal autonom cefalalgi (TAC) sköts på medicinklinik.
Ansiktssmärtor som del i generaliserade smärtsyndrom sköts i primärvården.
Trigeminus- eller occipitalisneuralgier behandlas initialt i primärvården, vid
terapisvikt konsultation med medicinklinik för ställningstagande till neurokirurgisk
smärtbehandling.
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5 Multipel skleros

Diagnos, utredning och behandling sköts via MS-team på medicinklinik.

6 Polyneuropati

Utreds och behandlas i primärvården. Svår polyneuropati, i synnerhet hos yngre
patienter eller med motorisk påverkan sköts på medicinklinik.

7 ALS

Diagnos, utredning och behandling sköts via ALS-team på medicinklinik. Palliativ
vård sköts i samråd mellan medicinklinik, Palliativa rådgivningsteamet och
primärvården.

8 Narkolepsi

Utreds och behandlas på medicinklinik.

9 ME/CFS

Första vårdkontakt och huvudansvarig för patienter med ME/CFS är
primärvården som konsulterar berörda specialistmottagningar efter behov. Lokal
specialistresurs utgörs av neurologmottagningen avseende diagnostiska
frågeställningar, och rehabiliteringskliniken avseende rehabiliterande/behandlande
frågeställningar.

10 Övriga neurologiska sjukdomar

Många av dessa sjukdomar är mycket speciella och sällsynta. Behandlingsansvar
mellan primärvård och medicinklinik får avgöras i det enskilda fallet, i
komplicerade fall i form av SIP.

11 Övriga allmänna synpunkter

Konsultationer med specialistklinik kan naturligtvis göras på vidare indikationer
än ovan med bibehållet behandlingsansvar i primärvården.
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