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Interpellation av Pia Ortiz-Venegas (V) om nedläggningen av
stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom vid Danderyd
sjukhus
Diagnosen utmattningssyndrom är en av de diagnoser som ökar mest och är nu en av de
vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Denna patientgrupp ökar stadigt och består till stor del
av unga högpresterande kvinnor vars kroppar till slut protesterar. 80 % av nybesöken 2014 var
kvinnor. Flera av de patienter som behandlas på stressrehab på Danderyds sjukhus har tidigare
slussats runt inom primärvården utan att få varken rätt diagnos eller behandling.
Stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom på Danderyds sjukhus har lång
erfarenhet och ovärderlig kunskap om denna patientgrupp.
De har förutom sitt uppdrag som behandlande klinik även fungerat som koordinator i det
länsövergripande stressnätverk som byggts upp mellan kliniker i Stockholms läns landsting.
Det har inneburit att man varit mottagare av de 30-40 remisser som inkommer per vecka,
utrett och lotsat vidare patienter till rätt behandling. Inte sällan framkommer att det finns
bakomliggande primära orsaker till utmattningen som behöver diagnostiseras och behandlas
innan behandling för utmattningssyndrom sätts in. Det kan till exempel krävas en
neuropsykiatrisk utredning eller behandling av en somatisk sjukdom.
Kliniken har uppvisat mycket goda behandlingsresultat där nio av tio återgår till arbete efter
avslutad behandling vilket också de allra flesta patienter är mycket måna om. Kravet på
arbetsterapeuter tas dock bort i och med vårdvalet, något som väl får anses rimma illa med
alliansens arbetslinje.
Sjukvårdslandstingsrådet anför att denna typ av verksamhet inte ska finnas på ett akutsjukhus
och ska stängas av den anledningen. Kliniken har vid tidigare diskussioner ställt sig positiv till
att bedriva sin vård utanför sjukhusets väggar då man menar att patienterna snarast skulle dra
nytta av att befinna sig i andra miljöer än just på ett sjukhus. Verksamheten hade dessutom för
avsikt att framöver förlägga verksamheten utanför sjukhuset oavsett vårdval.
Med anledning av detta vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink följande:
Vilken enhet ska överta koordineringsansvaret?
Känner du någon oro över att den erfarenhet och kompetens kring utmattningssyndrom som
samlats på stressmottagningen går förlorad i och med nedläggningen?
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Hur anser du att man ska säkerställa att fortsatt forskning och utbildning bedrivs inom
området utmattningssyndrom i vårdval?
Vilka incitament finns för vårdgivarna inom vårdvalet att erbjuda även de svårast sjuka och
därmed resurskrävande patienterna med utmattningssyndrom adekvat behandling?
I det avtal som gällt för Stressmottagningen för patienter med utmattningssyndrom på
Danderyds sjukhus har stor tonvikt lagts på att rehabiliteringen ska leda till att patienten
ska kunna återgå i arbete. Detta finns inte i vårdvalet och inga krav ställs heller på att
arbetsterapeuter ska finnas anställda. Har alliansen övergett arbetslinjen?
Av vilken anledning har stressmottagningen förbjudits att delta i vårdvalet?
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