Initiativärende
Regionstyrelsen 7 september samt hälso- och sjukvårdsnämnden 9 september

Stärkt samarbete med Österbotten och Vasa
sjukvårdsdistrikt
Stärk vårdsamarbetet med Vasa ytterligare
Redan 2015-04-07 tecknade landstingsstyrelsen ett
intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat
samarbete över kvarken. Ett resultat av det samarbete är att
regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter”
(trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i
Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket
underlättar ett ännu djupare vårdsamarbete. 1 2
Pandemin har inneburit att vårdköerna vuxit ytterligare. Det
krävs en rad olika åtgärder för att komma till rätta med
köerna. En av de åtgärderna kan vara att fördjupa samarbetet
med Vasa Sjukvårdsdistrikt. Moderaterna vill att Region
Västerbotten undersöker möjligheten att köpa planerad
(elektiv) vård av Vasa inom områden där Västerbotten har
långa vårdköer samt där de har kapacitet att ta emot
patienter. Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter.
Dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra
två regioner.
För patienten skapas då möjligheten att i stället för att
vänta ytterligare på sitt ingrepp en möjlighet att få vård i
Vasa. För andra patienter kan alternativet vara att få vård
i en annan region söderut eller åka över kvarken. Genom att
Vasa sjukvårdsdistrikt erbjuder vård på svenska kommer inte
heller språket att vara ett hinder.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att
regionstyrelsen beslutar:
Att

Påbörja en översyn av det tidigare
intentionsavtalet med Vasa för att undersöka
vilka områden som samarbetet kan stärkas
ytterligare.
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Att

Undersökta möjligheten att upphandla planerad
vård av Vasa sjukvårdsdistrikt.
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