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§ 29
Regionuppdrag astma och KOL
Diarienummer HS 2017-00019
Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisat förslag till
regionuppdrag för astma och KOL.
Sammanfattning av ärendet

I november 2015 publicerade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid
astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Målet för all behandling av astma och KOL är att patienterna ska uppnå så fullgod
kontroll som möjligt över sin sjukdom. Astma och KOL som inte diagnostiseras
och behandlas korrekt kan resultera i försämringsperioder och kan leda till
sjukhusvård. Patienterna finns både inom primärvården och på särskilda
specialistmottagningar, inom såväl sluten som öppen vård. Behandlingsmålet för
personer med astma/KOL i Västra Götalandsregionen är att uppnå
Socialstyrelsens uppsatta mål, samt att regionen som helhet helst skall nå resultat
som är bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser.
Totalt tar regionuppdraget upp behov av ökade kostnader med 500 000 kr under
2017.
I kostnaderna ingår finansiering av en projektledare på 50 % under 6-12 månader
(ca 300 000 kr) för att analysera det gemensamma behovet som finns av
rehabiliteringsinsatser till personer med astma, KOL och hjärtsjukvård. Kostnader
för genomförande av åtgärder utifrån behovsanalysen tillkommer. Behovet av
rehab-insatser för personer med hjärtsjukvård utgår från rekommendationer i
nationella riktlinjer för hjärtsjukvård som fastställdes av Socialstyrelsen i oktober
2015.
Övriga kostnader (ca 200 000 kr) utgörs av utbildningsinsatser för astma och
KOL till läkare och sjuksköterskor inom primärvården.
Andra förslag på åtgärder handlar om att ta fram nya medicinska riktlinjer i syfte
att förbättra behandlingen, strukturen och organisationen av vården för personer
med astma och KOL, i enlighet med nya krav från Socialstyrelsen. Dessutom lyfts
önskemål från professionen inom primärvården om ackreditering/certifiering av
vårdcentraler samt önskemål från Astma- och Allergiföreningen om ökat antal
allergikonsulenter i Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag
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