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Angående specialistvård inom de vanligaste
kvinnosjukdomarna
Interpellanten Malin Gabrielsson (KD), ställer fyra frågor om specialistvård inom de
vanligaste kvinnosjukdomarna:
•

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?

Precis som interpellanten skriver är arbetet med stressrelaterade sjukdomar viktigt,
inte minst gäller det för verksamheter inom vård, skola och omsorg med hög
förekomst av sjukskrivning där stress anges som huvudorsak.
Det krävs en rad åtgärder för att minska problematiken, inte minst handlar det om
åtgärder och satsningar med inriktning på en arbetsmiljö som möjliggör arbete utan
att man riskerar sin hälsa.
Personer som sjukskrivs ska självklart få ett omhändertagande av sjukvården som
bidrar till att de så snart det är möjligt kan återgå i arbete. Vilka insatser som krävs
måste avgöras av det behov av vård personen i fråga bedöms ha. I de allra flesta fall
sker det inom ramen för vår ordinarie sjukvårdande verksamhet, men personer kan
också efter en medicinsk bedömning skickas till en annan vårdgivare.
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Stroke- och neurologisektionen i Västmanland tar emot remisser för personer med
kronisk migrän, även om de inte kan träffa samtliga patienter. Sektionen erbjuder en
bred behandling som inkluderar både akutmedel och förebyggande behandling, men
även mer avancerade behandlingar. Sektionen följer de nationella riktlinjerna
gällande indikation och uppföljning.
Ansvarig läkare på Neurologisektionen kan inte påminna sig om att de
återremitterat någon patient till primärvården utan någon som helst åtgärd eller
behandlingsförsök.
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Stroke- och neurologisektionen försöker stötta primärvården i arbetet med
patienterna bland annat genom att vårdcentralerna kan kontakta den konsultläkare
som finns på kliniken för rådgivning. Från och med 2019 utökas
basläkemedelslistan så att primärvården får fler behandlingar att pröva vid kronisk
migrän. Utöver detta har även ett arbete initierats i Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd
för att klargöra primärvårdens respektive klinikens arbete och ansvar kring
patientgruppen.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Kenneth Östberg (S)
Regionråd
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