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1
1.1

Bakgrund, omvärldsbeskrivning
Bakgrund

Kostnaderna inom vården måste minskas. En möjlig väg till besparingar, vilken i dag inte är
uppmärksammad eller prövad, vore att utnyttja vissa integrativmedicinska behandlingsmetoder inom
ramen för den offentliga vården. Detta kan innebära besparingar inte bara när det gäller själva
behandlingen, t.ex. i form av minskade kostnader för operationer och mediciner, utan också genom
förkortade väntetider och sjukskrivningar.
Vidare uttrycker både allmänhet, patienter och politiker alltmer en önskan om att användningen av
och tillgången på integrativmedicinska behandlingsmetoder ska öka. Detta framkommer bl.a. i
Region Skånes Förvaltningsuppdrag 2009, där man kan läsa: ”Förvaltningarna ska arbeta med att öka
kunskapen om integrativ medicin samt arbeta med att finna olika former för samverkan med
företrädare för integrativ medicin.”
Det finns dessutom legitimerade yrkesgrupper inom vården som redan idag använder sig av ett antal
olika integrativmedicinska behandlingar. Dessa utgör en ofta dåligt utnyttjad resurs.
Slutligen kan noggrant utvalda integrativmedicinska behandlingsmetoder minska besvären för
patienten, bl.a. genom att de är mindre invasiva och/eller har färre biverkningar än de som erbjuds i
den konventionella vården. För vissa sjukdomar, där de skolmedicinska behandlingsmetoderna är
obefintliga, tveksamma, otillräckliga eller uttömda, kan integrativmedicinska behandlingar utgöra ett
värdefullt instrument för att ge patienterna bot eller lindring.
Genom att skapa förutsättningar för att på detta sätt koppla samman besparingskrav och det växande
kravet på större tillgång på integrativmedicin finns goda möjligheter för en positiv utveckling inom
detta område.
1.2 Syfte
Syftet med projektet är att utarbeta en plan för en effektivisering av sjukvården genom att använda
vissa integrativmedicinska metoder för behandling av särskilt kostnadskrävande sjukdomar.
Dessutom ska riktlinjer och rutiner tas fram för hur en fortsatt verksamhet av sådant slag kan
organiseras inom Region Skåne.
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Mål

2.1 Projektmål
Fram till 2010-03-31 ska ett antal integrativmedicinska behandlingsmetoder utvärderas och
möjligheterna att använda dessa inom ramen för den offentliga vården bedömas.
Målet är att:
• ta fram ett urval av sjukdomar för vilka ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda:
o nuvarande behandlingsmetoder är dyra och/eller svåra (för patient och/eller personal)
o lång väntetid till diagnos och/eller behandling

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o ingen eller otillräcklig skolmedicinsk behandling
inledningsvis fokusera på följande sjukdomar: höft- och knäledsartros, whiplashskada,
karpaltunnelsyndrom, migrän och ADHD.
dokumentera, granska och värdera evidens, erfarenheter och fallbeskrivningar gällande
integrativmedicinska behandlingar av de utvalda sjukdomsgrupperna.
vid behov genomföra patientutvärderingar och/eller enklare kliniska studier.
etablera kontakt med integrativmedicinska behandlare som önskar delta i detta projekt.
etablera kontakt med företrädare för den offentliga vården som önskar delta i detta projekt.
vid behov etablera kontakt med integrativmedicinska forskningscentra, både nationellt och
internationellt.
utarbeta riktlinjer och rutiner för styrning, implementering och fortlöpande uppföljning.
föreslå arbets- och beslutsformer som gör det möjligt att ständigt förnya och ompröva hela
insatsområdet.
utforma förslag till kommunikation, styrning och uppföljning.

2.2 Effektmål
De inom projektet studerade integrativmedicinska behandlingsmetoderna ska kunna erbjudas
patienter och kunna användas inom ramen för den offentliga vården.
Detta innebär kontinuerlig uppföljning av aktuell forskning samt fortsatta kontakter med den
offentliga vården, företrädare för integrativ medicin och patienter/patientföreningar för
kunskapsutbyte, diskussion, information, implementering och utveckling.
För denna verksamhet beskriva arbetsformer för hur ett långsiktigt arbete med att utveckla samverkan
mellan skolmedicin och integrativ medicin kan ske.
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Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Ett möjligt samarbete med Centrum för primärvårdsforskning i Lund ska undersökas. Ytterligare
kopplingar till andra verksamheter görs vid behov.
Projektet har nära kopplingar till Region Skånes uppdragsprocess.
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Ramar

4.1 Tidsramar
Projektet har som mål att presentera en rapport senast 2010-06-30
4.2 Resurser
Projektet kommer att använda sig av en projektledare och en eller fler projektmedarbetare.
Projektledaren utgörs av en extern resursperson, som är leg. läkare och också idégivare och
initiativtagare till projektet. Denne kommer initialt att arbeta i projektet c:a tio timmar per vecka.
Övrigt stöd hämtas från Koncernkontoret.
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Leverans och överlämning

Projektet överlämnar en rapport som kan användas i uppdragsprocessen 2011.
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Projektorganisation

6.1 Projektledaren
Leder projektets arbete genom att skapa rätta förutsättningar för projektgruppens medarbetare att
göra ett bra arbete. Projektledaren får också mandat att inom befintlig organisation ge direktiv för
delprojekt och samverka med berörda chefer.
6.2 Projektgrupp
Projektgruppen består av projektledaren och en eller flera projektmedarbetare.
Projektgruppens medlemmar utför projektarbetet under ledning av projektledaren. De följer
projektplanen, informerar, kommunicerar, arbetar med kreativitet och frågeställningar.
6.3 Styrgrupp
I styrgruppen för projektet i sin helhet ingår professor Stig Steen, professor Jan Sundquist och Region
Skånes medicinske direktör Anders Thulin. Styrgruppen har som huvuduppgift att svara för den
vetenskapliga prövningen av metoder.
6.4 Referensgrupp
Om styr- eller projektgrupp kommer fram till att en referensgrupp skulle vara av värde för projektet
bildas en sådan.

