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Handläggare:
Inger Rising LSF

Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S)
angående personer med utvecklingsstörning och deras
behov av hälso- och sjukvård
Ärendet
Landstingstyrelsen har begärt att landstingstyrelsens förvaltning ska yttra
sig över motionen.
Tjänsteutlåtandet är berett av Produktionssamordning, landstingsstyrelsens förvaltning. Underlag i ärendet har inhämtats från yttranden
över motionen från Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala vårdprogram
och samtal med företrädare för professionen, spesak och vårdsak.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens synpunkter
Motionärerna föreslår i motionen att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i
uppdrag
att kartlägga hur behovet av habilitering ser ut för barn och vuxna med
utvecklingsstörning och om det finns några mörkertal.
att säkerställa att varje person med utvecklingsstörning har tillgång till en
allmänläkare som innehar specifika kunskaper om utvecklingstörning
att i läkares uppdrag ska ingå regelbundna hälsokontroller i enlighet med
internationella rekommendationer, översyn av läkemedel samt vid behov
att konsultera annan specialistkompetens.
I enlighet med motionären uppfattar landstingstyrens förvaltning att det är
angeläget att personer med utvecklingstörning, som har omfattande hälsooch sjukvårdbehov, ska tillförsäkras en god och säker vård och att vården
ska organiseras så att detta tillgodoses.
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Landstingstyrelsen förvaltning instämmer i hälso- och sjukvårdnämndens
förvaltnings yttrande och vill dessutom lyfta fram följande:


För barn med kronisk sjukdom, såsom barn med
utvecklingsstörning, finns det möjlighet att få behov av hälso- och
sjukvård som inte omfattar deras grundsjukdom, tillgodosedda i
stor utsträckning av barnläkarmottagning i öppenvård. Inte minst
därför att det där finns rätt kompetens avseende omvårdnad och
bemötande av barn med kroniska sjukdomar vilket är centralt för
dessa barn.



Förutom de riktlinjer som finns i det kommande regionala
vårdprogrammet för barn och vuxna med ADHD, finns riktlinjer i
det regionala vårdprogrammet för barn med cerebral pares, som är
tillämpbara för hur omhändertagandet bör ske. I nämnda
vårdprogram lyfts det fram hur vårdövertagandet bör ske när barn
med utvecklingstörning överförs över till primärvård och vuxenvård.



Att det som uttrycks i fokusrapport ”Vuxna personer med
utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård” bör
utgöra underlag för utveckling av samverkan över vårdgränser och
vårdnivåer.



När regionala vårdprogram tas fram inkluderas det att de ska få en
praktisk tillämpning i www.viss.nu (vårdinformation
storstockholm). Ett förtydligande till vårdverksamheter i
primärvård om att denna kunskap finns tillgängligt kommer att
underlätta att vården utförs och organiseras så att de patientgrupper
som motionären avser får ett adekvat omhändertagande.
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