INTERPELLATION (M) – Patienter som nekas vård
Till ansvarigt regionråd Tommy Berger (S)
Vi har läst i tidningen under sommaren om patient som skrivits ut från specialistvården utan
att fått diagnos ställd och fått den hjälp man har rätt till. Vi har även tidigare fått berättat för
oss om att man systematiskt skriver ut kroniker från specialistvården, exempelvis om du har
MS sedan många år så får du inte längre träffa en neurolog regelbundet utan hänvisas till
hyrläkarna på din hälsocentral. Även inom habiliteringen har man valt att inte låta dem med
livslång funktionsnedsättning få hjälp på Habiliteringen utan istället sköta sig själv och söka
konsultationshjälp vid enstaka behov.
Det finns en systematik i detta att man skjuter patienter ifrån specialistvården vilket har
blivit allt tydligare genom åren. Detta är en oroväckande utveckling som försämrar vården
för våra länsinvånare. Denna inhumana hantering av våra patienter innebär inte bara ett
lidande och är påfrestande för den som drabbas utan innebär även ökade kostnader för
samhället.
Det finns i Sverige nationella riktlinjer för olika diagnoser. Detta är en viktig del för att vi ska
få så likvärdig vård som möjligt bland våra 21 regioner. När det gäller exempelvis MS så finns
just sådana rekommendationer. Där skriver man ”För att behandlingen ska fungera så bra
som möjligt behöver du därför regelbundet få träffa en läkare med stor erfarenhet av din
sjukdom.” Jag kan konstatera att man inte följer dessa nationella riktlinjer när man numer
hänvisas till primärvården och dess hyrläkare.
Därför ställer jag följande frågor till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:
1. Anser regionrådet att det är rimligt att som kroniker inte längre får träffa specialistläkare
regelbundet med de konsekvenser som uppstår för den enskilde patienten?
2. Anser regionrådet att primärvården är den vårdnivå som är rimlig för dessa patienter?
3. Varför följer inte regionen de nationella riktlinjerna för exempelvis MS patienter?
4. Är regionrådet nöjd över den vård som bedrivs för dessa patientgrupper?
5. Varför överger ni dessa patienter?
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