
Frågor till ÖLL om Myalgisk Encefalomyelit, 2007-12-01 
Jag har ställt några frågor till Ingmar Näslund och Örjan Garpenholt, som arbetar på Hälso- 
och sjukvårdsnämnden inom Örebro läns landsting (ÖLL), men de svarar inte på mejl. 
Frågorna har jag sedan skickat till landstingets centrala brevlåda och då har Gunnel Åkesson 
på Ledningskansliet fått i uppgift att svara på frågorna. Gunnel Åkesson har sedermera 
återkommit med ett mejl där hon säger att jag inte kommer få svar på dessa frågor. 

 
 

Frågorna till Örebro Läns landsting (ÖLL) 
Det är ett antal frågor jag skulle vilja ha svar på angående ME inom vården. De finns nedan. 
Jag har tidigare skrivit ett par dokument som jag skulle vilja ha en respons på. Det finns 
länkar till dokumenten längre ner. 

 

Frågorna  
Dessa frågor kom upp efter ett möte med Ingmar Näslund och Örjan Garpenholt på Hälso- 
och sjukvårdsnämnden på Hälsokansliet, 2007-10-15.  

1. Förstår ÖLL att ME är en somatisk sjukdom? 

2. Förstår ÖLL att ME ej är samma sjukdom som utmattningssyndrom? 

3. Hur skall ME diagnostiseras inom ÖLL? 

4. Vilken klinik skall diagnostisera ME inom ÖLL? 

5. Hur och var får ME-patienter vård inom ÖLL? 

6. Hur skall primärvården utbildas för att fånga upp ME-patienter? 

7. Vilka åtgärder görs för att primärvården skall fånga upp ME-drabbade tidigt? 

8. Skall ÖLL fortsätta att kategorisera ME-vård som högspecialiserad och på det sättet göra 
att patienter ej har rätt till vård utanför länet?  

9. Om ÖLL fortsätter kategorisera ME-vård som högspecialiserad, vilken specialistklinik 
inom ÖLL skall ha i uppdrag att skriva remiss för vård utanför länet? 

10. Vem betalar för vård och diagnos för ME-drabbade? 

11. Får läkare tillgodoräkna sig poäng för vidareutbildning ifall de deltager på ME-
konferenser eller på annat sätt lär sig mer om ME? 

12. Vilka lagar är det som förbjuder tjänstemän och läkare inom ÖLL att inhämta information 
utanför landstinget?  

13. Vilka av följande källor får ÖLL:s tjänstemän ej inhämta information från, då källorna ej 
ligger inom ÖLL? 
   a. internationella läkarkonferenser, 
   b. föredrag av specialister eller forskare, 
   c. vetenskapliga publikationer, 
   d. böcker, 
   e. handledningar, 
   f. dokumentärer. 
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Dokumenten 
Följande dokument överlämnades vid mitt möte med Ingmar Näslund och Örjan Garpenholt 
på Hälso- och sjukvårdsnämnden på Hälsokansliet, 2007-10-15. 

Öppet brev till Örebro Läns Landsting om Myalgisk Encefalomyelit, 2007-10-15: http://me-
cfs.se/dok/071015-brev-till-OLL.pdf  

Förslag på handlingsplan för att förbättra kunskapsläge, diagnos och behandling av myalgisk 
encefalomyelit (ME) inom länssjukvården, 2007-10-15: http://me-
cfs.se/dok/Handlingsprogram.pdf

 

 

Tidigare dokument kring Medborgarförslaget om ME för ÖLL 
Meborgarförslag för vård av ME drabbade, 2006-01-03:    http://me-
cfs.se/dok/medborgarforslag.htm

Replik till tjänstemannayttrande från ÖLL, 2006-09-29:    http://me-cfs.se/dok/MinReplik.htm

Powerpointföredrag hösten 2006 för landstinget:    http://me-cfs.se/dok/presentation.pps

Ljudupptagning från yttrande vid landstingsfullmäktigemöte 061017:    
http://www.orebroll.se/functions/filelisting____22386.aspx

ME är en specifik sjukdom, 2006-11-10:    http://me-cfs.se/dok/ME_specifik_sjukdom.htm

Öppet brev till Örebro Läns Landsting om Myalgisk Encefalomyelit, 2007-10-15: http://me-
cfs.se/dok/071015-brev-till-OLL.pdf  

Förslag på handlingsplan för att förbättra kunskapsläge, diagnos och behandling av myalgisk 
encefalomyelit (ME) inom länssjukvården, 2007-10-15: http://me-
cfs.se/dok/Handlingsprogram.pdf
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