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Landstingsstyrelsen

Motion 2009:18 av Tove Sander m fl (S) angående personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att behovet av hälso- och sjukvård för personer med utvecklingsstörning kartläggs.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
I 2010 års budget finns ett uppdrag att kartlägga antalet personer i Stockholms läns
landsting som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och deras
behov av rehabilitering. I detta uppdrag ingår även att belysa eventuella mörkertal.
En konsult har därför under perioden 2010-09--2011-05 arbetat med kartläggningen
kring antal personer med funktionsnedsättning och om deras behov av habilitering är
tillgodosett.
En kartläggning av läkarstödet till habiliteringen är genomförd. Utredningens huvudförslag var att säkra uppdragets utförande i berörda vårdgivares avtal from 2012. Det
kommer i huvudsak innebära att fokus på frågan kommer hanteras i anslutning till
uppföljning av hur barnkliniker, husläkarmottagningar, barn och vuxenpsykiatrin
genomför läkarstödet under 2012. En avstämning kommer även att göras med Habilitering & Hälsa om hur de uppfattar att läkarstödet har förbättrats.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2010-03-29
3 Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
2010-03-23
4 MP-ledamotens särskilda uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sedan 2010 finns det ett regionalt vårdprogram för barn, ungdomar och vuxna med
ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumstörning. Vårdprogrammet
innehåller riktlinjer för vård och behandling av personer med olika diagnoser.
Alla lokaler där husläkarverksamhet bedrivs bör vara anpassade så att de kan ta emot
patienter med olika typer av funktionsnedsättning.

Torbjörn Rosdahl

Stig Nyman

Hans-Erik Malmros
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Tove Sander m fl (S) har i en motion (bilaga), väckt den 9 juni 2009, föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kartlägga hur behov och eventuella mörkertal av habilitering
ser ut bland barn och vuxna med utvecklingsstörning att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att säkerställa att varje person med utvecklingsstörning har tillgång till en allmänläkare som innehar specifika kunskaper om utvecklingsstörning att
i denne läkares uppdrag ska ingå regelbundna hälsokontroller i enlighet med internationella

Yttrande har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtandet den 29 mars 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 23 mars 2010 beslutat att som yttrande
överlämna förvaltningens förslag (bilaga).
S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
MP-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 september 2011.

