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Motion nr 21-2016 från Jarl Folkesson (C). Inriktningsbeslut om
närvårdsreform i Västerbotten
VLL 2352-2016

Sammanfattning
Motionären föreslår att landstingsfullmäktige beslutar som inriktningsbeslut att
snarast igångsätta en process för en närvårdsreform av landstingets sjukvård i
enlighet med motionens beskrivningar och innebörd.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet beskrivs det att många av de förslag
som tas upp i motionen idag är rutin och andra är under utveckling. Exempelvis har
invånarna i hela länet via närmsta hälsocentral möjlighet att få sina hudförändringar
bedömda av en hudspecialist vid Norrlands universitetssjukhus. I rapporten
Kartläggning av vård på distans i Västerbottens läns landsting finns flera exempel på
etablerade arbetssätt. Ett antal sjukstugor/hälsocentraler samt hälsorummet i
Slussfors erbjuder sedan lång tid tillbaka möjlighet för patienterna att själv mäta
exempelvis sitt blodtryck eller vikt. Huruvida hälsocentraler närmare sjukhusen också
ska ha samma förutsättningar för distansvård är en strategisk fråga som landstinget
måste ta ställning till.
Ett brett utvecklingsarbete i den riktning motionen föreslår pågår alltså i dag, dock
inte formulerad som en folkhälso-närvårdsreform för Västerbottens läns landsting,
utan inom ramen för den utvecklingstrend av digitalisering och distansöverbryggande
verktyg vi ser i hela vårt land, och ytterligare utvecklingsprojekt står för dörren.
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Karin Lundström (S) yrkar bifall till upprättat förslag.
Daniel Öhgren (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller upprättat
förslag till beslut.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Landstingsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Motionen avslås.
Reservationer
Daniel Öhgren (C) och Maria Kristoffersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Daniel Öhgrens (C) förslag.
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