INTERPELLATIONSSVAR
Bitr sjukvårdslandstingsråd

2007-06-05

Lars Joakim Lundquist (m)

Svar på interpellation 2007:55 av Lena-Maj Anding (mp)
angående fokusrapporter om rehabilitering respektive
utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa m.m.
Lena-Maj Anding (mp) har ställt följande frågor:
1. När beräknas fokusrapporterna om rehabilitering respektive
utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa vara klara?
2. Kommer hälso- och sjukvårdsnämnden, i likhet med det tidigare hälso- och
sjukvårdsutskottet, att fatta beslut om vilka fokusrapporter, handlingsprogram
och vårdprogram som ska tas fram i det medicinska programarbetet?
3. Om svaret på fråga 2 blir nej, hur ser beslutsordningen för dessa frågor ut i
den nya organisationen?
Som svar vill jag anföra följande:
En kartläggning av rehabilitering i primärvård har beretts i beredningen för
Kroniskt sjuka och behandlats av HSN i april i år. HSN beslutade att
förvaltningen ska ta fram enhetliga uppdragsbeskrivningar, gemensamma
uppföljningsplaner och ersättningssystem. Vidare skall
diagnosregistreringssystem utarbetas liksom kvalitetskriterier och nyckeltal som
möjliggör jämförelser över tid och mellan olika vårdgivare. Dessutom ska
beställarrevisioner genomföras. I och med HSNs beslut om det fortsatt arbetet
inom rehabiliteringsområdet har förvaltningen gjort bedömningen att
fokusrapporten bör tas fram först när dessa förändringar har genomförts. Jag
tycker att det är ett bra upplägg, fokusrapporten blir då en del i utvärderingen av
de beslutade förändringarna och den blir också ett naturligt avstamp för den
fortsatta utvecklingen.
När det gäller fokusrapport om utvecklingsstördas vuxna psykiska och fysiska
hälsa pågår ett förberedelsearbete. Det gäller bl a att avgränsa uppdraget som
annars är mycket omfattande. Inom SLSO pågår också ett arbete med att inventera
forskningsläget när det gäller barn och vuxna med t.ex. DAMB och ADHD som
kan vara av intresse i arbetet med en fokusrapport.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta beslut om vilka fokusrapporter och
vårdprogram som ska tas fram inom ramen för det medicinska programarbetet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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