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Motion av Juan Carlos Cebrian (s) om rätt vårdnivå vid
rehabilitering av synskadade
Uttalad synnedsättning är en vanlig komplikation vid stigande ålder. Det medför ett påtagligt
funktionshinder, ofta med stora inskränkningar i livskvalitet och aktivitet. Den vanligaste
ögonsjukdomen hos äldre personer är makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken)
som drabbar 10 procent av befolkningen mellan 65 och 74 år och närmare 30 procent mellan 75
och 85 år.
Antalet personer över 65 år i Stockholms län förväntas enligt SCB öka med 78 000 individer
mellan åren 2006 och 2016. Det innebär också en kraftig ökning av antalet individer med
åldersrelaterade synskador.
Det stora flertalet av dem som drabbas av makuladegeneration får måttliga synskador och blir
aldrig blinda, men för den enskilde innebär det ändå stora inskränkningar i livskvalitet. De som
drabbas har ett stort behov av rehabilitering, vilket omfattar kompensatorisk träning med till
exemepel enklare hjälpmedel, hemsysslor och att ta sig fram på egen hand.
För närvarande erbjuds rehabilitering inom SLL för synskadade enbart vid Stockholms
Syncentral, som är en specialistresurs. Det torde stå klart att en specialistresurs inte är vad
dessa personer behöver, åtminstone inte till att börja med. Deras rehabilitering och enklare
synhjälpmedel skulle med fördel kunna tillhandahållas inom primärvården av en arbetsterapeut
med synkompetens.
Det skulle innebära att även synskadade personer skulle ingå i en rehabiliteringskedja och
behandlas på "rätt vårdnivå". Individen skulle få en snabbare rehabilitering i primärvården, där
de ofta behandlas även för andra diagnoser, och vårdgivaren skulle få möjlighet till en större
helhetssyn på patientens problem.
Stockholms Syncentral skulle därmed avlastas så att deras specialistkompetens kan användas
för en snabbare och mer avancerad rehabilitering för gravt synskadade. Samtidigt undviks att
de redan långa köerna till Syncentralen inte växer till det orimliga under de närmaste åren.
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Stockholms läns landsting utreder huruvida kompetenshöjning av
arbetsterapeuter i primärvården skulle kunna resultera effektivare och
mer tillgänglig rehabilitering av synskadade

att
landstinget genomför ett projekt som bygger på lärdomarna från
"Syntes", Dalarnas landsting

Stockholm den 20 november 2008

Juan Carlos Cebrian
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