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Svar på motion - Region Gävleborg måste ta tillbaka
ansvaret för dyslexiutredningar
I en motion föreslår Han Backman (L)
- Att Region Gävleborg återtar ansvaret för att göra dyslexiutredningar

Regionstyrelsen svarar (efter beredning i hälso- och sjukvårdsnämnden):
Det är av stort värde att ett barns läs- och skrivsvårigheter kartläggs och vid
behov utreds för att kunna erbjuda rätt stödinsatser
Noggrann kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga och individanpassade
stödåtgärder ingår i skolans arbete där också kompetensen för detta finns. Det
finns gediget stöd och material från skolans egen myndighet för specialpedagoger
(SPSM) för hur detta ska tillämpas. SPSM beskriver att utredning av en elevs
behov av särskilt stöd bör göras i två delar. En kartläggning av elevens
skolsituation och vid uppmärksammat behov en djupare pedagogisk utredning
som genomförs i skolan. Det krävs inga medicinska diagnoser av läs- och
skrivförmåga för att en elev ska få rätt stödinsatser. Att få den medicinska
diagnosen dyslexi utredd av sjukvården är inget som anges som viktigt i
forskningen. Snarare har diagnoskriterier som tidigare använts börjat diskuteras
som problematiska.
Inom hälso- och sjukvård har vi skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen
använda våra resurser så att de som har störst behov ska få företräde till den (2§
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982: 763)). Som stöd för att värdera och
kategorisera vilka patienter som ska ha företräde finns principer för hur vi ska
prioritera. Dessa utgår från hälsotillståndets svårighetsgrad, patientnytta (effekt av
åtgärd) och åtgärdens kostnadseffektivitet. Utredning och behandling av barn med
språkstörning bedöms utifrån principerna ha högre svårighetsgrad och större
patientnytta jämfört med barn med läs- och skrivsvårigheter.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avlås.
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