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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 99

Motion Alla ska ha rätt till ett gott liv - Vidga Handikappcentrums uppdrag till att även omfatta
vuxna
LTV 131066

Helena Hagberg (FP) föreslår i en motion inkommen 2013-11-13 att Handikappcentrums uppdrag vidgas så att alla vuxna med livslångt behov av habilitering ges rätt till
det stöd de behöver för att leva ett gott, rikt och självständigt liv.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till sjukvårdsutskottet för yttrande,
LF 2013-11-20 § 130 c.
Sjukvårdsutskottet anför i sitt yttrande att barn och vuxna med ett funktionshinder
ska behandlas likvärdigt med barn och vuxna utan funktionshinder men med särskilda insatser utifrån sin funktionsnedsättning för att så långt möjligt kunna leva ett
normalt liv. Sjukvårdsutskottet anser, efter dialog med verksamheten, att Handikappcentrum uppfyller detta, även om det alltid finns förbättringar att göra, och menar
därför att det inte är motiverat att vidga uppdraget.
Efter att motionen lämnades in har Handikappcentrum bytt namn till Habiliteringscentrum.
Landstingsstyrelsens yttrande
Habiliteringscentrum ger habiliterande insatser till vuxna på samma sätt som till barn
och ungdomar. Insatserna ges bland annat av arbetsterapeuter, dietister, kuratorer,
logopeder, psykologer, sjukgymnaster och specialpedagoger. De olika yrkesgrupperna samverkar i team.
Habiliteringscentrum har inga läkare anställda, vare sig specialister i allmänmedicin
eller andra specialistområden. Däremot finns det en anställd sjuksköterska. I ledningsfunktion finns överläkare anställda som konsulter i medicinska frågor till
ledning, teamen inom Habiliteringscentrum och till sjukvården i övrigt. Detta gäller
såväl vuxna som barn.
Detta är i linje med normalitetsprincipen, det vill säga att inte bygga upp parallella
världar. Habiliteringscentrums insatser ges som komplement till övrig hälso- och
sjukvård. Personer med funktionsnedsättning har rätt till samma familjeläkar- eller
specialistvård som finns tillgänglig för alla länsinvånare.
Barn med insatser från Habiliteringscentrum har sin läkarkontakt i huvudsak vid
barnkliniken och/eller barn- och ungdomspsykiatrin, och från 18 år sker läkarkontakten med familjeläkare, eventuellt i samråd med annan specialist.
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Barnen får ett sammanhållet omhändertagande av barnklinikens neurologmottagning som inte har sin motsvarighet för vuxna. Den specialistutbilning som leder till
specialiteten barnneurologi med habilitering har ingen motsvarighet inom vuxenvården. Då är det familjeläkaren som är den första kontakten och som samverkar
med exempelvis ortoped, urolog, neurolog och psykiater. En och samma person kan
ha flera läkarkontakter.
Övergången från barnklinkens neurologmottagning till vuxensjukvården för personer
med insatser från Habiliteringscentrum är strukturerat i ett dokument från 2008 och
så även en mall för överföring till primärvården. Även övergången inom Habiliteringscentrum från barn- till vuxenteam sker enligt en strukturerad form.
Emellertid kommer signaler om att överföringen till vårdcentral kan vara problematisk och leda till upplevd otrygghet bland patienter.
Ett arbete är påbörjat inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet för att se över överföringsrutiner samt den fortsatta samverkan mellan
primärvård och Habiliteringscentrum.
Redan nu får allt fler personer med utvecklingsstörning sina årskontroller i form av
hälsoundersökningar och medicingenomgångar på vårdcentral efter införandet av en
särskild ersättning från Vårdval Västmanland.
Landstingsstyrelsen anser därför i likhet med sjukvårdsutskottet att det för närvarande inte finns någon anledning att förändra Habiliteringscentrums uppdrag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Rigmor Åkesson (S), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C).
I ärendet yrkar
dels Rigmor Åkesson bifall till landstingsstyrelsens förslag.
dels Helena Hagberg bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingssyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

anse motionen besvarad.

Reservation
Helena Hagberg, Torsten Källberg, Göran Nilsson, Lars Alderfors, Ida Lindh och Anita
Lilja-Stenholm, samtliga (FP) reserverar sig till förmån för Helena Hagbergs yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

