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Interpellation av Lena-Maj Anding (MP) om villkoren i
landstingets avtal med kiropraktorer

Vid landstingets senaste upphandling av kiropraktortjänster, 2008, gjordes
en förändring i förhållande till tidigare kiropraktoravtal, som innebar en
olycklig begränsning. Istället för att upphandla kiropraktortjänster på
sedvanligt upphandlades ”kiropraktikverksamhet för besvär från rygg
och/eller nacke”. Tolkningen av detta har då blivit att undersökning och
behandling av skelett och leder utanför nacke och rygg, t.ex. höfter, axlar,
armbågar, knän eller fötter, inte får ske med subventionering av landstinget,
ens i de fall där man bedömer att smärtan i nacke och axlar utlöses t.ex. från
höft eller axel.
Under rubriken ”Väsentliga skillnader” i det aktuella förfrågningsunderlaget
angavs att kvalitetskraven tydliggjorts och förstärkts, men den ovan nämnda
inskränkningen till nacke och rygg uppmärksammades inte som en
förändring.
Ytterligare följder av förändringen, förutom det som nämnts ovan är
att endast nacke och rygg får undersökas med röntgen och att
röntgenundersökning bara får göras så länge patienten får subventionerad
behandling.
Avtalet med kiropraktorerna skiljer sig genom denna detaljstyrning markant
från andra avtal som landstinget har med legitimerade yrkesgrupper.
Legitimationen i sig innebär att vårdgivaren har en utbildning som ger
honom/henne kompetens och mandat att göra självständiga bedömningar
inom sitt yrkesområde. Den aktuella ändringen i avtalet med kiropraktorerna
begränsar deras möjlighet att utöva sitt yrke fullt ut och patienterna går
miste om den helhetsbedömning och differentialdiagnostik som kan behöva
göras. Smärtan i nacken kanske inte utlöses från nacken och smärtan från
ryggen kanske beror på problem i höfter och ben. Avtalets konstruktion är
inte bra ur patientsäkerhetssynpunkt.
Vissa kiropraktorer har reagerat på den ovan redovisade försämringen av
avtalet genom att inte söka något vårdavtal med landstinget.
Det ligger nära till hands att tro att det har skett ett oavsiktligt misstag,
antingen i avtalet eller i tolkningen av avtalet.
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Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt
sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt:
1. Delar du min uppfattning om att det nuvarande kiropraktoravtalet innebär
en oacceptabel försämring jämfört med tidigare?

2. Om svaret är ja, är du beredd att upphandla tilläggsavtal eller på annat
sätt rätta till det begångna misstaget?

3. Är du beredd att i kommande förfrågningsunderlag tillse att detta tas fram
under medverkan av personer med kiropraktisk kompetens?
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