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Motion om förebyggande fotvård för patienter med diabetes.
Vi skall inom Västra Götalandsregionen göra allt vi kan för att ge den bästa sjukvården till våra invånare,
samtidigt som vi politiker skall se till att skattemedlen används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi
har nu påbörjat den s.k. omställningen av vården och i den utgör förebyggande vård en de viktigaste
beståndsdelarna.
Detta leder till frågeställningen om hur det står till med vår diabetesvård inom VGR och då i synnerhet när
det gäller fotsår och fotamputationer. För att undvika dessa två dramatiska konsekvenser av diabetes krävs
ett systematiserat arbete både när det gäller förebyggande insatser och en kontinuerlig uppföljning av s.k.
diabetsfötter.
Beräkningar visar att det finns ca 400 000 personer med diabetes i Sverige, vilket då innebär att ca 70 000
av dessa finns inom VGR. Forskning visar dessutom att ungefär hälften av dessa har någon form av
fotproblematik och att ca 10% av dessa har fotsår eller löper risk för amputation.
Nationell statistik påvisar att vi i VGR ligger långt över rikssnittet när det gäller fotsår och fotamputationer,
vilket orsakar både onödigt lidande och betydande kostnader, vilka till stor del skulle kunna undvikas. Åter
andra beräkningar visar att om VGR skulle nå rikssnittet skulle detta i sin tur innebära en besparing på ca
375 mnkr och dessutom undvikande av mycket mänskligt lidande.
Även om vi tidigare har lyft denna fråga i fullmäktige, så kan vi tyvärr ännu inte se någon förbättring i av
siffrorna när det gäller fotsår och fotamputationer.
Påpekas kan att Värmlands landsting under de senaste 14 åren i ämnet gått från en nästan bottenposition
till nästan bäst i klassen genom att just systematisera det förebyggande arbetet och uppföljningen av
patienterna. Där har man infört möjligheten för vårdcentraler att bli så kallade diabetescentraler, i de fall de
uppfyller vissa specifika krav. Ett av många sådana krav är att vårdcentralen måste ha en fotterapeut som
utför årliga fotinspektioner och ger förebyggande råd hur fotsår skall undvikas.
Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen föreslår
Att: HSS får i uppdrag att utreda vilka förbättringsmöjligheter det finns i VGR när det gäller förebyggande
insatser inom området fotsår och fotamputationer.
Att: HSS får i uppdrag att utreda möjligheten att införa den så kallade ”Värmlandsmodellen” i VGR.
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