INTERPELLATION
Till ansvarigt regionråd

Angående brist på specialistvård i Västmanland inom de
vanligaste kvinnosjukdomarna
Utmattning och stressrelaterad ohälsa är idag den största anledningen till sjukskrivning. Det är kvinnor
som arbetar inom vård, omsorg och skola – som löper störst risk att drabbas. Det vill säga inom de
yrken som är vanligast bland kvinnor i Västmanland.
Ytterligare en vanlig åkomma för kvinnor är huvudvärk och migrän. Migrän är en folksjukdom som1,4
miljoner svenskar lider av. 7 av 10 är kvinnor. Viss statistik säger att varje drabbad person med migrän
i genomsnitt är sjukskriven 50 dagar per år. Det handlar alltså om stort inkomstbortfall för denna
grupp, och ett stort lidande.
Gemensamt för dessa två vanliga åkommor för kvinnor, utmattning och migrän, är att det är svårt att få
specialiserad vård i Västmanland för de som är i behov av det.
Att kunna erbjuda kvinnor adekvat vård är avgörande för att minska på sjukskrivningsdagar och öka
möjligheten till ett gott liv.
Kristdemokraterna anser att det borde gå att få specialiserad vård även i Västmanland. Det behövs
dels för att dessa personer, kvinnor som män, inte ska behöva åka till ett annat län för att få rätt vård,
när det gäller åkommor som är så vanliga. Och dels för att specialistkunskap behövs för att sedan
kunna sprida denna kunskap vidare till primärvården. De allra flesta kan få sin vård i primärvården,
under förutsättning att primärvården har rätt kunskap att behandla dessa åkommor.
I valet fick alla partier via ”Kan du lova” frågan om de ville arbeta för att öka kunskapen om lyckade
behandlingar av stressrelaterad ohälsa.
Liberalerna svarade: Ja! Stressrelaterad ohälsa ökar i samhället och det är viktigt att vår region tar till
sig den forskning och nya kunskaper som finns för att kunna ge våra patienter den bästa vården.
Socialdemokraterna svarade: Vi ska förstås göra vår del i att arbeta för att erbjuda en bättre
rehabilitering och hjälp för de som söker vård. Centerpartiet: Stressrelaterade sjukdomar behöver
synliggöras bättre för att upptäckas i tid för att motverka sjukskrivning och långvarig ohälsa.
Mina frågor
Vad anser du om att det saknas tillgång till specialiserad vård i Västmanland inom utmattning och
migrän?

Hur vanligt är det att en person med svår huvudvärk eller kronisk migrän återremitteras tillbaka till
primärvården utan åtgärd?
På vilket sätt sprids kunskap till primärvården om nya och väl fungerande behandlingsmetoder inom
stressrelaterad sjukdom och migrän när specialistkompetens saknas?
Vilka åtgärder kommer styret ta för att bättre synliggöra stressrelaterad sjukdom?
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