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Sammanfattning
En motion har inkommit från Maria Kristoffersson (C) som beskriver behovet av att
erbjuda vård på lika villkor för länets invånare och att många samer känner att de inte
har någonstans att vända sig för att prata om sin hälsa och sina problem. Motionären
framhåller att språkkompetens och samisk kulturkompetens är svag bland regionens
personal. Motionären yrkar att en utredning initieras om att tillsammans med nätverket
för samisk hälsa se över möjligheterna att starta en digital hälsocentralsfunktion med
samiskt fokus.
Svar till motionen har upprättats. Av svaret framgår att Region Västerbottens mål för
hälso- och sjukvården är att den ska vara nära, tillgänglig och personcentrerad i hela
länet. För att förbättra vården pågår utveckling av digitala lösningar. Det gäller både
digitala lösningar för att komma i kontakt med vården och även digitala lösningar för
genomförande av vård, behandling och rehabilitering. Uppstart och upprätthållandet
av en digital hälsocentralsfunktion som är nischad mot särskild grupp skulle bli mycket
sårbar lösning. För att kunna bedriva jämlik vård behöver regionen förstärka
personalens kunskap om nationella minoriteter och samisk hälsa samt fortsätta
inriktningen mot personcentrerad vård. Tillgången till ”Kunskapsnätverk för samers
hälsa” och framtagna digitala utbildningar utgör viktiga resurser till
kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdens personal. Genom fortsatt utveckling
av digitala lösningar kan tillgängligheten öka för länets medborgare.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Bäckström (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lars Bäckströms (C) förslag
till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut.
Beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Reservation
Lars Bäckström (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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