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HÖK om Parkinsons sjukdom 

     . 
Överenskommelse mellan primärvården och 

neurologin i Norrbotten 

 

Ansvarsfördelning 

Primärvården 

 den basala utredningen vid misstanke om Parkinsons sjukdom (PS) in-

nan patienten remitterats till neurologmottagningen. 

 uppföljning av färdigutredda patienter med parkinsonism av annan orsak 

än PS 

 huvudansvar för egen patient som får parkinsonism som LM biverkan 

 

Specialistmottagning 

 diagnostisering och insättning av behandling 

  

Utredning 
 

Syftar till att utesluta andra behandlingsbara tillstånd som kan likna Parkin-

sons sjukdom, samt att minska den totala väntetiden för patienten tills utred-

ningen är kompletterad. 

 

Anamnes 

 Symtom:  

 Motoriska: obligat symptom hypokinesi/bradykinesi +/- vilotremor +/- 

rigiditet +/- postural obalans  

 Kognitiva: Aktuellt MMT, om rimligt även bedömning hos arbetstera-

peut 

 Andra icke-motoriska: autonoma (neurogen blåsrubbning, ortostatiskt 

BT-fall), sömnstörning, depression, nedsatt luktsinne 

 Duration 

 Hereditet 

 Läkemedel: Neuroleptika, antiemetika, antihypertensiva, SSRI, ace-

tykolinesterashämmare 

 Komorbiditeter 

 Social situation 
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Status 

Basal neurologisk undersökning för uteslutande av differentialdiagnoser/Tu, 

CVS,iNPH, toxisk parkinsonism, LM-biverkan, metabol rubbning, Parkin-

son plus, essentiell tremor, demens (ffa frontal, som kan kräva annan hand-

läggning) 
 

Lab 

 Blodstatus med diff 

 Na, k, krea, eGFR 

 Leverstatus 

 B12, folat, homocystein  

 S-ceruloplasmin, Cu om pat är yngre än 50 år 

 TSH, T4 
 

Neuroradiologi 

 DT hjärna med kontrast eller MR hjärna om DT med kontrast är 

kontraindicerad. 

 Frågeställning: CVS, Tumör, iNPH 

 

Behandling 
Behandling bör i normalfallet inte sättas in i primärvården. Skulle det vara 

aktuellt exempelvis på boende rekommenderas avstämning med neurolog-

konsult. 

Remiss till neurolog 
Förslagsvis efter slutförd utredning enligt ovan: lbrehabneu 

 

Sjukskrivning 

 Under basala utredningen också utifrån andra samsjukligheter – via pri-

märvården 

 Sjukskrivningsansvaret för pat som remitterats från primärvården över-

tas först efter att patienten har bedömts och är aktuell för fortsatt omhän-

dertagande inom den neurologiska specialistsjukvården. 

 För patienter vilka har regelbunden kontakt med den neurologiska speci-

alistsjukvården ansvarar specialistsjukvården för långvariga sjukskriv-

ningar relaterade till den neurologiska sjukdomen och läkarutlåtande om 

hälsotillstånd. 

 För patienter som har kontakt med både neurologisk specialistsjukvård 

och primärvården ansvarar PV för intyg avseende färdtjänst, p-tillstånd 

samt tandvård.  
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Uppföljning 

 I övriga fall via neurologen.  

 Med fördel via primärvården vid framskriden demens, SÄBO, om pat så 

önskar och multisjuka.  

 Patient i ett palliativskede kan remitteras till primärvården. I remissen 

skall sjukdomens förväntade förlopp tydligt framgå. Pat och närstående 

skall ha haft ett brytpunktsamtal med information om att den neurolo-

giska specialistsjukvården inte längre kan tillföra något mer avseende 

patientens behandling. 

 Patienter med neurologisk sjukdom vilka handläggs av primärvården kan 

alltid återremitteras till den neurologiska specialistsjukvården för kon-

sultation och ställningstagande till fortsatt uppföljning inom specialist-

vården.  
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