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Svar på Interpellation - Migränvården
Besvaras av regionråd Tommy Berger (S)
Hans Backman (L) frågar:


Planeras någon åtgärd för att under innevarande mandatperiod förbättra
migränvården i Gävleborg?

De migränpatienter inom Region Gävleborg som bedöms ha störst behov tas emot
på Neurologen i Gävle. Dessa patienter blir ofta kandidater för avancerad
behandling med botox eller med läkemedlet Aimovig som ges som injektion
under huden. Dessa behandlingar ska endast ordineras av neurologspecialist vid
indikationen kronisk migrän, allt enligt regionövergripande rutin.
Samtliga patienter som remitteras till Neurologen i Gävle med frågeställningen
avancerad behandling bedöms och om de uppfyller kriterierna så erhåller de även
behandling. Det finns ingen resursbrist gällande möjligheten att ge behandling på
neurologen då det även finns två sjuksköterskor som utför behandlingar och vid
behov kan samtliga läkare på neurologen även ge behandlingen.
Region Gävleborg följer de rekommendationer som NT-rådet (Nya Terapier) har
satt kring avancerad behandling för kronisk migrän. Detta innebär en selektering
av vilka patienter som kan få avancerad behandling. I dagsläget är det omkring 60
patienter som får botox-behandling för kronisk migrän men detta antal har
minskat i år i och med att läkemedlet Aimovig har kunnat förskrivas från och med
januari 2019. Framöver kommer antalet ”botoxpatienter”, med indikationen
kronisk migrän, minska då Aimovig har bättre effekt. Flera nya liknande
läkemedel som Aimovig är också på gång att lanseras.
När det i interpellationen påstås att Region Gävleborg ligger sist i landet avseende
botoxbehandlingar, ställer sig sjukvårdspersonalen i verksamheten frågande till
vilka siffror som åsyftas och vilka regioner man har jämfört med.
Att jämföra med privata mottagningar och skönhetskliniker som behandlar utanför
indikationen och med helt annorlunda injektionsschema kan ge sken av att Region
Gävleborg behandlar lite, när verksamheten i själva verket behandlar enligt de
studierna som är gjorda på botox och kronisk migrän samt följer den
behandlingsindikation som finns.
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