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Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 5 november
2020 berett ett ärende om ME-CFS mottagning och behandlingsriktlinjer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att handläggning av patienter i
Västerbotten med misstänkt ME/CFS sker i tre steg:
1. Basal utredning inom primärvård
2. Central enhet vid Norrlands universitetssjukhus som kan
verifiera/utesluta diagnosen ME/CFS
3. Paramedicinskt team som kan ge stöd och initiera behandling hos de
patienter som får diagnosen ME/CFS verifierad.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det behövs en specialiserad
ME/CFS-mottagning för att fastställa/utesluta diagnosen ME/CFS och för att
kunna ge individuell rådgivning om fortsatt handläggning och behandling av
de patienter som får diagnosen fastställd. Förslag på placering av
mottagningen är Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus, med
mottagning två dagar per vecka. Verksamheten har möjlighet att starta upp i
början av år 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att inrättande av en mottagning
för ME/CFS tillstyrks och har överlämnat ärendet till Regionstyrelsen för
beslut.
I februari beslutar Regionfullmäktige om en tilläggsbudget för 2021. Under
förutsättning att Regionfullmäktige beslutar att tillskjuta medel för en
ME/CFS-mottagning, föreslås att en sådan mottagning inrättas som ett så
kallat tilläggsuppdrag i Regionstyrelsens beställning av övrig primärvård.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansiera och ge uppdrag till en ME/CFS-mottagning, under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar om finansiering av en sådan mottagning i samband
med att beslut fattas om tilläggsbudget.
Uppdraget för utförandet ges till hälso- och sjukvårdsnämnden som ett
tilläggsuppdrag.
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Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Finansiera och ge uppdrag till en ME/CFS-mottagning, under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar om finansiering av en sådan mottagning i samband
med att beslut fattas om tilläggsbudget.
Uppdraget för utförandet ges till hälso- och sjukvårdsnämnden som ett
tilläggsuppdrag.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME-CFS
 Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME-CFS Kroniskt trötthetssyndrom,
Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut
 Bildspel sammanfattning av ärendet ME-CFS
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