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Svar på interpellation 2003:15 av Birgitta Rydberg (fp) om
välfungerande rehabilitering av neurologiskt sjuka.
Birgitta Rydberg (fp) har frågat mig om jag anser att dagens administration av
rehabplaner inom vårdgarantin fungerar tillfredsställande, och vilka åtgärder jag
avser att vidta för att vårdgarantin för neurologiskt handikap-pade skall fungera
enligt intentionerna. Som svar vill jag anföra följande:
Nej, jag tycker inte att administrationen av rehabiliteringsplaner har fungerat
tillfredsställande, men inom landstinget pågår nu ett arbete för att förenkla de
administrativa rutinerna och förbättra rehabiliteringen.
2002 infördes de första vårdgarantierna inom rehabiliteringen. Det fanns ett
mycket brett politiskt stöd för denna utveckling. Samtidigt bestämdes också att
den rehabiliteringsplan som patienterna har rätt till skulle upprättas av den
remitterande instansen. Det ansåg som ett krav för att kvaliteten inom
rehabiliteringen skulle kunna garanteras.
Kravet på neurologklinikerna och andra remittenter att upprätta sådana plan-er
har tyvärr inte kunnat tillmötesgås till alla delar ännu. På grund av tids-brist hos
personalen har problem uppstått att utarbeta fullständiga rehab-iliteringsplaner.
Efter samråd med cheferna för de neurologiska klinikerna och de externa
rehabiliteringsenheterna har därför beslut tagits om att justera rutinerna. Det skall
naturligtvis ske utan att ge avkall på patientens rätt till rehabiliteringsplan!
Den nya rutinen kommer att innebära att rehabiliteringsgivarna får i uppdrag att
tillsammans med remittent och patient upprätta de individuella
rehabiliteringsplanerna. Förhoppningen är att detta ska leda till mer av dialog
mellan alla inblandade, där rehabiliteringsplanen blir ett instrument att utveckla
under det att behandlingen pågår. Det kan stärka patientens inflytande och
ställning likaväl som höja statusen på rehabiliteringsplanen.
I avvaktan på att nya rutiner preciseras har instruktioner gått ut till våra
rehabiliteringshandläggare om att under en övergångsperiod tillämpa en
remisshantering som medger ett snabbt och enkelt ställningstagande till
rehabiliteringsinsatser.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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