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Distriktsläkarmöte med 
Barnhabiliteringen 

28 januari 2020 
på Bergnäsets hälsocentral 

 

 

 
Hej! 

5 tappra personer var på mötet vi hade med vuxenhabiliteringen/NEP/LSS 
28 januari. Vi hoppas på bättre uppslutning nästa gång. 
 
Jag försöker sammanfatta delar av mötet här och sänder med lite handouts 
och annat i mejlet. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att LSS och vuxenhabiliteringen/vuxen 
NEP är en enhet som stöttar personen som kommer dit där den är. De tar 
inte på sig att vara liknande ”personliga assistenter” utan ska uppmuntra till 
eget initiativtagande. De ska vara resurs för dem med de största 
svårigheterna egentligen.  
 
Vuxenhabiliteringen har inte remisskrav men det verkar som att detta 
kommer att komma framgent. De har börjat arbeta på ett annat sätt för att 
kunna få ett bättre flöde i organisationen. De 250 remisser som är daterade 
innan 1 september 2019 tar de långsamt hand om och försöker minska. De 
remisser skrivna efter går enligt en annan bedömningsmall och där har de 
nu 4-6 veckors väntetid.  
 
Vi har fått en remissmall och de önskar gärna att vi kommenterar denna om 
vi har önskemål eller liknande. Denna finns på länken: 
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-
lss/Publicerade/Publik/Informerande/Remissmall%20Vuxenhabiliteringen%
20Norrbotten.pdf  
 
I remissen önskar de en problembekrivning. Du bör beskriva nuvarande 
inskränkning, vilka åtgärder som vi/andra vidtagit, utesluta medicinska 
orsaker samt ge konkreta exempel från barn och ungdomstiden som varit 
problematiska. Omgivningsfaktorer är en viktig aspekt att beakta. Skriver vi 
”tacksam neuropsykiatrisk utredning” kommer den mest troligt i retur då 
de vill ha en mer specifik frågeställning. Det händer att vi får returer och om 
vi har en fundering om varför och önskar diskutera är det bra om vi 
kontaktar dem per telefon i så fall.  
 
Vi pratade om den frågeställningen vi hade när vi tog upp psykiatri, det vill 
säga att vi får tillbaka remissen där de föreslår behandling med läkemedel 
för exempelvis ADHD. Anledningen till att det gör detta är för att de inte vill 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/Publicerade/Publik/Informerande/Remissmall%20Vuxenhabiliteringen%20Norrbotten.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/Publicerade/Publik/Informerande/Remissmall%20Vuxenhabiliteringen%20Norrbotten.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-lss/Publicerade/Publik/Informerande/Remissmall%20Vuxenhabiliteringen%20Norrbotten.pdf
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ha behandlingsansvaret när väl remissen kommer åter. De skulle dock ta 
upp detta med psykiatrin. (Jag tänker spontant att de inte kommer att få 
behandlingsansvaret då det är psykiatrin som måste ta det om det rör sig 
om ADHD medicinering exklusive strattera då) 
 
Det finns en webutbildning som heter ”möta patienter med 
funktionsnedsättning”. Den är tydligen ganska långsam och kanske inte 
superrolig, men den finns om man önskar. Länk dit är 
https://utbilda.nll.se/enrol/index.php?id=211  
 
Det kom sedan också en förslag till HÖK för omhändertagande av dessa 
patienter. Jag klipper in Mikaels svar till Birgitta som jag tycker är precis så 
vi tänker, dvs inte en HÖK. 
 
”Jag tror att du måste driva ditt rättmätiga önskemål om en HÖK på 
chefsnivå istället. De HÖK:ar som distriktsläkarna/ALK-verksamheten har 
rutin på och mandat att teckna handlar oftast om rena läkarfrågor och 
gränsdragningar där det inte uppstår nya kostnader eller behov av 
resursöverföring.  
 
Jag tror att en ansenlig del av det du föreslår primärvården ska stå för 
handlar om arbestuppgifter för våra arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
psykologer. Dessutom är det inte för mig uppenbart att primärvården 
personal- och kunskapsmässigt har de resurser som behövs. 
 
Barn- och ungdomspsyk försökte under flera år få igenom en HÖK med 
primärvården som för primärvårdens del bla omfattade förväntningar på 
förebyggande verksamhet mot psykisk ohälsa hos barn, familjeterapier och 
samtalsterapi med barn med självskadebeteende. Och den enda möjligt 
lämpliga resursen i Luleå primärvård var då ungdomsmottagningen kurator 
och en kombinerad BVC/MVC-psykolog. Nu har vi en HÖK på området, men 
först efter att primärvården nyanställt 6 st barn- och ungdomspsykologer.  
 
Så försök gärna föra upp samtalet om en HÖK på högre nivå i 
organisationen. Vi inom läkarorganisationen Allmänläkarkonsulterna ALK 
har inte kompetens eller mandat att diskutera gränsdragningar för andra 
yrkesgrupper eller kunskap att bedöma deras resursbehov. Jag och Anna 
Beck som är ALK-koordinator/ALK-chef har pratat igenom saken.” 
 
 

Här kommer länkar till några dokument: 
Barnhabiliteringens bildspel  
Barnhabs tankar om möjliga samarbetsformer 
Besökshjälpen – ett ifyllbart infoblad för patienten  
 
Nästa möte är 31 mars på Örnäset 15-17. Jag hoppas att ni kommer med 
förslag på ämnen samt även kommer på mötena. Det är en del arbete med 
att ordna mötena och anser vi inte att de behövs kanske vi ska lägga ner 
dem. Jag har nu gjort ett schema för vilka som kommer att få vara ansvariga 

https://utbilda.nll.se/enrol/index.php?id=211
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ns/berhc/ALK-dokument/Övriga%20klinker/Barnhabiliteringen/information%2028%20januari.pdf
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ns/berhc/ALK-dokument/Övriga%20klinker/Barnhabiliteringen/HÖK%20pv%20Vhab%2031%20okt%202019.docm
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ns/berhc/ALK-dokument/Övriga%20klinker/Barnhabiliteringen/besökshjälpen_regions_stockholm_region_norrbotten%20(003).pdf
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för mötena för att vi ska få en spridning. För 2020 ser det ut som följer: 
 
Januari: Bergnäset 

Mars: Örnäset 

Maj: Björkskatan 

September: Stadsviken 

November: Norra Hamn 

 

 

Hoppas på många bra förslag. De jag har fått som förslag hittills på ämnen 
är: 

 Patientfall 

 Lite nytt om blodsjukdomar som kan vara bra att veta (Birgitta 
Lauri?) 

 IBS mage ur en tarmdoktors perspektiv (Arne Hassler?) 

 Subklinisk thyroideasjukdom (Mats Eliasson?) 

 

Vad säger ni om det! 
 
Hälsningar 

Elin Murbeck 

Gammelstad 

 


