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Så vill vi utveckla rehabiliteringsverksamheten i Kalmar län
Under 2009 presenterade vi rehabiliteringsrapporten ”Vägar tillbaka – ökad livskvalitet
genom förbättrad rehabiliteringsverksamhet” där vi formulerar en rad förbättringsområden
som bl.a. omfattade bättre samverkan kring den enskilde från de olika aktörerna och att
stimulera forskning inom rehabiliteringsområdet.
Alliansen i Landstinget i Kalmar län presenterar nu, utifrån bl.a. denna rapport, ett antal
förslag och idéer för att förstärka och utveckla rehabiliteringsverksamheten i Kalmar län.
Rehabiliteringen efter sjukdom eller skada är en oerhört viktig del av dagens sjukvård. Om
patienter ska kunna komma tillbaka till arbetet och ett normalt liv så är rehabiliteringsinsatserna avgörande. Även här ser vi att det finns mycket att förbättra i Kalmar län och än en gång
är ojämlikheten slående. Vi menar att det inte ska ha någon betydelse var i länet man bor, om
man är kvinna eller man och inte heller om man är gammal eller ung. Vi vill genom förslagen
skapa fler vägar tillbaka till ett normalt liv och undvika ett utanförskap för den enskilde.
Följande faktorer är avgörande för en god rehabiliteringsverksamhet enligt Alliansen i
Landstinget i Kalmar län:
•
•
•
•

Verksamheten ska bygga på en god tillgänglighet till mottagning och behandling.
Åtgärder ska sättas in så tidigt som möjligt och på lägsta möjliga vårdnivå för att
förhindra att större insatser behöver sättas in i ett senare skede.
Patienterna ska erbjudas likvärdiga rehabiliteringsinsatser oavsett var i länet man bor.
Insatserna ska vara resurseffektiva och präglas av en helhetssyn på såväl individen
som samhällsekonomin.

Ofta handlar uteblivna vårdinsatser om resursbrist men när det handlar om rehabilitering
utnyttjas dessa inte helt.
-

Den nationella rehabiliteringsgarantin måste efterlevas på ett bättre sätt. Trots att
Alliansregeringen tillskjutit stora resurser används dessa inte fullt ut i vårt landsting.
Det innebär att stora grupper som är i behov av rehabilitering inte får den hjälp de
behöver, säger Christer Jonsson (C).

Det skulle också vara möjligt att använda sig av fler vårdaktörer än vad som sker just nu.
-

För att förbättra tillgången på behandling vill vi att Lagen Om Valfrihetssystem
(LOV) ska omfatta även sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi i vårt landsting.
Patienten skulle på så vis fritt kunna få välja bland olika utförare. Ett sådant system
skulle dessutom bidra till att skapa en mer jämlik tillgång på sjukgymnastik i länet,
säger Henrik Yngvesson (M).

Den medicinska rehabiliteringen är kraftigt eftersatt i Landstinget i Kalmar län. Vi är det enda
landstinget i landet som saknar riktade resurser till slutenvård för patienter med ryggmärgsoch hjärnskador.
-

Vi i Alliansen vill göra en rejäl satsning på medicinsk rehabilitering i Västervik när vi
kommer till makten. Vi påbörjar arbetet direkt den 1 januari 2011 och därefter
kommer vi steg för steg under mandatperioden att fullfölja en uppbyggnad av den
medicinska rehabiliteringen med Västerviks sjukhus som centrum i länet, säger
Gudrun Brunegård (KD).

Från brukarorganisationerna framkommer det ofta kritik mot rehabiliteringsverksamheten.
Det handlar både om de direkta vårdinsatserna och om landstingets ansvar som länets största
arbetsgivare.
-

Många patienter upplever inte att man får de individuella rehabiliteringsplaner som
man är berättigad till enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Brukarorganisationerna
efterlyser också att fler lönebidragstjänster i landstinget. Det skulle för många bli en
viktig del i rehabiliteringsarbetet och ett sätt att komma ut i arbetslivet. Vi kommer
systematiskt arbeta för att öka antalet lönebidragstjänster i landstinget, avslutar Pierre
Edström (FP).

För att ytterligare förbättra möjligheterna till en förbättrad livskvalitet för den som drabbats av
långvarig sjukdom eller skada, vill Alliansen för Landstinget i Kalmar län även återställa
egenavgifterna för hjälpmedel till den nivå som gällde före den 1 augusti 2009.
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