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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
väntetider och remisstopp i ME/CFS vården i
Stockholms län
Ärendebeskrivning
I en skrivelse från Håkan Jörnehed (V) ställs frågor om väntetider för
diagnostisering och behandling vid ME/CFS och åtgärder för att förkorta
dessa.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
1. Hur ser väntetiderna ut för diagnostisering och behandling av
biomedicinskt synsätt i ME/CFS vården i Stockholms läns landsting?
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i oktober 2014 att godkänna
förslag till förfrågningsunderlag för tilläggsuppdrag om
utredning/bedömning, behandling och rehabilitering för patienter med
medelsvår/svår myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome,
(ME/CFS) med start 1 april 2015. Uppdraget är ett tilläggsuppdrag till
huvuduppdragen ”rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom” och ”planerad specialiserad
rehabilitering inom neurologi”. De flesta patienter med ME/CFS
diagnostiseras och behandlas dock i primärvården.
Idag finns en mottagning med tilläggsuppdraget vid Stiftelsen Stora
Sköndal i Farsta. De har huvuduppdraget planerad specialiserad
rehabilitering inom neurologi. Mottagningen startade 22 juni 2015 och
hade under hösten hög remissinströmning varför remisstopp infördes 16
december 2015. Stiftelsen Stora Sköndal har haft svårigheter med
rekrytering av läkare varför remisstoppet förlängts och nu gäller till och
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med 31 oktober 2016. Stiftelsen Stora Sköndal har i dagsläget bedömt alla
inkomna remisser och har nu cirka 290 patienter på väntelista för nybesök.
2. Kommer man vidta några åtgärder för att korta väntetiderna?
Stora Sköndal har rekryterat två nya allmänläkare med intresse för
ME/CFS som börjar under december och januari 2016/2017. Stiftelsen
Stora Sköndal bedömer att de tagit emot cirka 50 procent av patienterna på
väntelistan till slutet av februari 2017. Bedömningen är att antalet nybesök
per månad därefter kommer att minska då de nya läkarna sedan börjar ta
emot fler återbesök.
Detta tilläggsuppdrag kan sökas av sammanlagt 15 vårdgivare, 8 vårdgivare
inom uppdraget ”rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom” och 7 vårdgivare inom
uppdraget ” planerad specialiserad rehabilitering inom neurologi”
Det är idag endast en vårdgivare som startat vilket bidragit till den långa
väntetiden och att remisstopp införts. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har informerat övriga vårdgivare om tilläggsuppdraget men intresset har
varit lågt. Nu har dock en ny vårdgivare, Bragée Rehab på Östermalm,
anmält intresse och avser att starta sin verksamhet 1 november 2016. Detta
bör ha en positiv inverkan på tillgängligheten och bidra till minskade köer.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ann Eva Askensten
Avdelningschef
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Skrivelse av Håkan Jörnehed om väntetider och remissstopp i ME/CFS vården i Stockholms län.
I mitten av år 2015 öppnade ME/CFS-mottagning på Stora Sköndal. Det var
efterlängtat att i sjukvårdsutbudet i Stockholms län kunna erbjuda ett
biomedicinskt synsätt och vård till ME/CFS patienter. Mottagningen tar
emot patienter från Stockholm samt övriga landet inklusive barn. Både
patienter med konstaterad ME/CFS och patienter under utredning är
välkomna.
Mottagningen består av ett team med läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut, neuropsykolog samt kurator/socionom. Mottagningen har ett
biomedicinskt synsätt på ME/CFS och ägnar sig även åt forskning på
sjukdomen. Tyvärr nås vi av signaler att mottagningen har på grund av
tillströmningen av patienter nu infört remisstopp. Enligt våra uppgifter är
det upp till 1 års väntetid för utredning och ytterligare 1 års väntetid för
behandling.

Jag vill därför ha svar på följande frågor:
1. Hur ser väntetiderna ut för att diagnostisering och behandling av
biomedicinskt synsätt i ME/CEFS vården i Stockholms läns
landsting
2. Kommer man vidta några åtgärder för att korta väntetiderna?
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