11 mars 2008

Interpellation av Gunilla Roxby Cromvall (v) om resursbristen och ökade
behov inom epilepsivården i Stockholms läns landsting
År 1999 gjorde SLL en utredning om epilepsivården och så sent som 2006 gjordes en
uppdatering och uppföljning av utredningen från 1999. Uppdateringen av utredningen gjordes
på uppdrag av neurorådet i SLL. I den uppdaterade utredningen rekommenderas förstärkt
kapacitet när det gäller läkare inom öppenvården för barnneurologi och vuxenneurologi.
Förstärkningar av nuvarande epilepsiteam med ytterligare sjuksköterskor, psykologer och
specialinriktade psykiatriker. Det skulle behövas bättre möjligheter till uppföljning i
öppenvården vid rehabiliteringsklinik efter rehabiliteringsinsats.
Det finns ett utbrett missnöje hos epilepsiföreningen Stor- Stockholm över att väldigt få
förbättringar har gjorts inom epilepsivården trots alla utredningsförslag. Förhoppningarna var
stora om att det äntligen skulle börja hända saker till det bättre efter den senaste
uppdateringen av utredningen, men tyvärr så har nästan ingenting hänt. Epilepsiföreningen
menar att resurserna som tillförts inte motsvarar behoven och det istället skett kontinuerliga
minskningar de senaste 10 åren.
Från epilepsiföreningen kräver man nu att förslagen till förbättringar i utredningen genomförs
och att tillräckliga resurser tillförs som motsvarar behoven. De har också framfört särskilda
önskemål när det gäller barnen – en ordentlig satsning på föräldrautbildning,
specialpedagogiska resurser i teamen, ökad tillgänglighet för återbesök och telefonrådgivning
samt en ordentligt genomgång av Karolinska Universitetssjukhusets patientgrupp med
avseende på lämpliga kirurgkandidater.
I syfte att åstadkomma en större samsyn kring behandlingsmetoder och arbetssätt inom
professionen så vore det önskvärt med ett vårdprogram i SLL för gruppen epilepsipatienter.
Ett vårdprogram bör därför tas fram av olika specialister inom området. Vårdprogrammet ska
förankras i vårdorganisationen och utvärderas genom kontinuerlig registrering och
kvalitetssäkring. Det är viktigt att i framtagandet av vårdprogrammet belysa hela vårdkedjan
samt att det finns en tydlig koppling till nationella riktlinjer. Patientföreningarna ska
involveras i arbetet med vårdprogrammet.
Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor:
1. Kommer du som ansvarigt landstingsråd ta initiativ till att genomföra förslagen i den
uppdaterade utredningen samt de särskilda önskemål om satsningar för barn som
epilepsiföreningen Stor-Stockholm har framfört önskemål om?

2. Anser du att det behövs ett vårdprogram för epilepsi och avser du ge i uppdrag att ta fram
ett sådant under 2008?
3. När kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden få förslag till förbättringar på sitt bord för att ta
ställning till och vilka resurser finns avsatta för förbättringar av epilepsivården i SLL?
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