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Svar på Interpellation 2010:14 av Lena-Maj Anding (MP) om vård för patienter
med ME/Kroniskt trötthetssyndrom
Lena Maj Anding (MP) har ställt följande frågor till mig om vård för patienter
med ME/Kroniskt trötthetssyndrom
1. Vad händer med ME-patienterna i vårt län idag?
2. Finns det några planer att erbjuda patienter med ME/CFS specialistvård enligt
den norska modellen.
Som svar vill jag anföra följande:
I årets budget står det bl a ”För patienter med ME, Kroniskt trötthetssyndrom,
sköldkörtelsjukdomar och fibromyalgi finns det fortfarande utrymme för förbättringar.
De åtgärder som genomförs sker bl a inom arbetet med Kroniskt trötthetssyndrom där
landstinget har tagit fram en fokusrapport som har inhämtat både nationell och
internationell kunskap och erfarenhet, Rapporten belyser diagnoserna ur flera aspekter
och ger värdefull kunskap för den fortsatta handläggningen av patienterna
Frågan om den framtida vården för de ovan nämnda patientgrupperna är för
närvarande under beredning inom Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och i
Hälso- och sjukvårdsnämndens programberedning 2.
Målsättningen är att en redan befintlig mottagning skall kunna ta hand om denna
patientgrupp. Förslag på mottagning finns och de har också visat intresse för att arbeta
med denna patientgrupp. Tanken är att denna mottagning även skall fungera som
kunskapscentrum och bistå primärvården med forskning kunskap, utveckling och
fungera som handledare för både patienter och primärvården.
Majoriteten av patienter med kroniskt trötthetssyndrom finns i dag inom primärvården,
där det har visat sig att de med framgång kan bli hjälpta, men inte botade, av kognetiv
beteendeterapi (KBT). Det är därför viktigt att även primärvården finns med i
vårdkedjan och att rekommendationer för behandling och remittering skall beskrivas i
VISS (Vård i StorStockholm).
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I den under 2009 presenterade fokusrapporten ”Kroniskt trötthetssyndrom” finns en
internationell utblick. Denna kommer under våren att kompletteras med ett
studiebesök på den relativt nyöppnade mottagningens på Ullevål sjukhuset i Oslo samt
på Gottfrieskliniken i Göteborg.
Om lösningen i Stockholm kommer att bli en kopia av mottagningen i Oslo är ännu för
tidigt att svara på.
Dialogen med patientföreningen RME kommer att fortsätta med målsättningen att
skapa konsensus kring vården av personer med kroniskt trötthetssyndrom.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 8 april 2010
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