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Svar på interpellation 2004:04 av Carl-Anders Ifvarsson (fp)
om ökad administrativ belasting för vårdpersonal
Carl-Anders Ifvarsson (fp) har frågat mig följande:
-

Tycker Du att det är rimligt att öka den administrativa belastningen
för vårdpersonalen?

Som svar vill jag anföra följande:
Syftet med det remisskrav som fullmäktige beslutat om är att åstadkomma
besparingar genom ransoneringseffekter inom sjukgymnastiken och
specialistvården, samt stärka primärvårdens och husläkarens roll inom
hälso- och sjukvården i enlighet med de beslut som fattats på nationell nivå
och inom landstinget.
Jag tror inte att remisskravet kommer att öka det totala administrativa
arbetet inom hälso- och sjukvården på något avgörande sätt. Regler och
rutiner för utfärdande av remisser kommer att utformas på ett sådant sätt att
all onödig administration undvikes. Skulle de administrativa
arbetsuppgifterna ändå öka på något håll uppvägs denna nackdel av de stora
fördelar det har för hälso- och sjukvården och befolkningen att husläkaren
fungerar som patientens lots till vidare vård. En läkare som har en fast
relation till en patient och har möjlighet att lära känna patienten och få goda
kunskaper om patientens sjukdomar och symtom kan ge god vård och
behandling med färre remisser till provtagningar och andra undersökningar.
När det gäller de påståenden som interpellanten gör om regler för remiss till
sjukgymnastik stämmer dessa inte längre med vad som kommer att gälla.
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 17 februari 2004 fastställt regler som
innebär att den krets läkare som har rätt att skriva remiss har vidgats. Alla
läkare kommer att få skriva remiss för åkommor som faller inom deras
specialitet eller uppdrag. En ortoped, t ex, får alltså remittera patienten till
en sjukgymnastisk behandling efter en operation. Inom kort kommer HSU
också att ta ställning till hur samordningsansvaret för en patient ska kunna
överföras till en annan specialistläkare än husläkaren.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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