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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion. Avbryt samarbete med Vidarkliniken
Ordförandens förslag

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande.
Sammanfattning

Mattias Kristiansson och Patrik Jönsson (SD) yrkar på att allt samarbete
med Vidarkliniken omedelbart avbryts.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2016-01-21
2. Motion
Överväganden

Region Skåne har tecknat ett avtal med Vidarkliniken sedan den 1 maj 2015.
Avtalet gäller under fyra år med möjlighet till förlängning i upp till två år.
Upphandlingen avser inköp av medicinsk rehabilitering med antroposofisk
inriktning för vuxna personer med framför allt tumörsjukdom, långvariga
smärttillstånd, stressrelaterad psykisk ohälsa, neurologiska- och invärtes
medicinska sjukdomar samt palliativ vård. Den medicinska rehabiliteringen
syftar till att med hjälp av antroposofiska metoder ge patienterna ett
alternativ och vara ett komplement till traditionell medicinsk rehabilitering
och behandling. Avtalet med Vidarkliniken bidrar därför till ökad mångfald
i utbudet av rehabiliteringsåtgärder.
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Verksamheten är hjälp i patientens ansträngningar i läkningsprocessen och
erbjuder behandling där läkare arbetar tillsammans med sjuksköterska,
fysioterapeut, massör, badterapeut, dietist, läkeeurytmist, konsterapeut osv.
På Vidarkliniken erbjuds patienten antroposofisk medicin och metoder så att
patienten med delaktighet och information ges kunskap och fördjupad
förståelse avseende sin sjukdom och behandling.
Avtalet ingår i den ordinarie avtalsförvaltningen som Region Skåne
bedriver. Verksamheten uppfyller dessutom de krav som socialstyrelsen
föreskriver och kliniken granskas under IVO - precis som all annan hälsooch sjukvård som Region Skåne upphandlar och bedriver.
De patienter som remitteras till Vidarkliniken i Järna genomgår
rehabilitering indelad i fyra steg. Steg tre sker 6-9 månader efter påbörjad
behandling. En uppföljning av verksamheten planeras att genomföras när
avtalet varit i gång ett år och det finns avslutade patientfall. Uppföljningen
är därför inplanerad till perioden maj-juni 2016.
Det har inte heller kommit till nämndens kännedom att det skulle ha
framförts några klagomål gällande Vidarkliniken. Att dessutom säga upp ett
avtal utan grund i avtalet skulle medföra skadeståndsanspråk på Region
Skåne.
Mot bakgrund av ovanstående är det hälso- och sjukvårdsnämndens åsikt att
motionen är att anse som besvarad.
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