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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Svar på skrivelse från Patientnämnden - 
Tillgänglighet och avancerad behandling av 
patient med Parkinsons sjukdom, 
diarienummer 2014-0073A 
Patientnämnden har till styrelsen i skrivelse 2014-09-25 lämnat synpunkter i 

ärende gällande patienter med Parkinsons sjukdom. 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge bilagt svar till Patientnämnden. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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2014-12-16 LJ2014/1301 

 

  

 

Förvaltningsnamn  

  Patientnämnden 

Tillgänglighet och avancerad behandling av pati-
ent med Parkinsons sjukdom, dnr 2014-0073A 
Bakgrund 
Patientnämnden har i skrivelse till landstingsstyrelsen lämnat synpunkter och för-

bättringsförslag avseende tillgänglighet och avancerad behandling av patienter 

med Parkinsons sjukdom.  

Översyn, samverkan och uppföljning  
Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som hanteras på flera 

vårdnivåer utifrån individens behov och med målet att ge bästa möjliga symptom-

kontroll. Det innebär att patienter kan få vård inom länets medicinkliniker och 

geriatrisk kliniker, men vid behov också vid neurologkliniken på Universitetsjuk-

huset (US) i Linköping. 

 

Det pågår ett ständigt arbete för att gemensamt utforma nya samverkansmodeller, 

både inom länet och i Sydöstra sjukvårdsregionen. Just nu sker en översyn av den 

geriatriska vården i länet som bland annat omfattar Parkinsonområdet. Syftet är att 

vården ska vara jämlik och evidensbaserad. 

 

Neurologiska kliniken vid US har sedan en längre tid haft långa väntetider för 

utredning av Parkinsons sjukdom. Problemet har prioriterats som ett angeläget 

fokusområde inom ramen för samverkansarbetet inom sjukvårdsregionen. Under 

2014 har förbättringsarbete resulterat i att all vård ges inom ramen för vårdgaran-

tin. Fortsatt uppföljning sker under 2015.  

 

Det pågår också en diskussion om att ”ta hem” viss typ av vård till Jönköpings 

län. Ett exempel är uppföljning vid Parkinson sjukdom där patienten får läkeme-

del administrerade direkt i tarmen via en PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) 

med stöd av en läkemedelspump för finjusterad dosering. Under 2015 har den 

regionala medicinska programgruppen fått i uppdrag att kartlägga nödvändiga 

förutsättningar och resursbehov när det gäller bland annat kompetens, ekonomi 

och utrustning för eventuell ”hemtagning” av verksamhet. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

Håkan Jansson Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör 











 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 151-167 

Tid: 2014-12-02, kl 09;00-11:40 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A   

§ 163 

Dnr 

LJ2014

/1301 

Skrivelse från Patientnämnden 

Patientnämnden har i skrivelse till landstingsstyrelsen 

lämnat synpunkter avseende patienter med Parkinsons 

sjukdom, föreligger förslag till yttrande över skrivelsen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge bilagt svar till Patientnämnden.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

 

 

Justeras 

  

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


