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Motion nr 1-2017 från Daniel Öhgren (C). Likvärdig vård i hela länet
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar i enlighet med de mål som fastställts av
landstingsfullmäktige. Ett av dessa är ”God och jämlik vård” som gäller för hela länet.
En av strategierna för att nå målet är att vården ska vara tillgänglig på rätt vårdnivå
och att distanslösningar ska utvecklas för en jämlik vård i hela länet. En annan
strategi för att nå målet är fortsatt utveckling av e-hälsa för effektiv vård. Som ett led i
arbetet för att säkerställa målet om en god och jämlik vård i hela länet görs inom
hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde olika löpande uppföljningar. Under
våren 2017 gjordes en uppföljning av västerbottningarnas konsumtion av sluten
vård. Fördjupade utredningar med anledning av detta pågår och eventuella åtgärder
avses genomföras senast som en del av budget 2018.
Primärvården ska finnas nära patienterna i hela länet. Det pågår försök med mobila
hembesöksteam som kan uppsöka äldre patienter i hemmet för att öka
tillgängligheten av vård och behandling i hemmet. Ambitionen är att det ska kunna
minska behov av besök vid akutmottagning eller av inneliggande sjukhusvård. Den
typen av vård, där primärvård, hemsjukvård och sjukhusvård samarbetar nära
patientens hem kan vara en möjlig och viktig utveckling för att tillgodose behoven
hos gruppen äldre med stora behov av vård.
Vård på distans ökar patienternas möjlighet att få vård närmare hemorten. Det kan
även öka vårdpersonalens kompetens genom ett ökat konsultativt stöd från
specialistkollegor på sjukhusen. I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
följs antal patientbesök på distans upp, vilket kan vara ett sätt att följa möjligheten för
patienter att få vård närmare hemorten. Vidare kommer under hösten 2017 ett arbete
startas för att ytterligare utveckla möjligheterna till såväl besök på distans, som
möjligheten till uppföljning och monitorering på distans. Uppföljning och monitorering
på distans kan öka möjligheterna till vård i eller nära patienternas hem och
därigenom bidra till att överbrygga de risker till ojämlik tillgång till vård som stora
avstånd kan skapa.
Under 2017 har sex nya länskliniker införts i Västerbottens läns landsting.
Ambitionen med att införa länskliniker var bland annat att en gemensam ledning och
styrning skulle bidra till effektivare verksamhet, kortare väntetider och gemensamma
väntelistor i länet. Därigenom kan eventuella skillnader i länet åtgärdas.
Möjligheterna till gemensamma väntetidslistor förbättras i och med länsklinikerna.
Det ska föra med sig att den patient i länet som har störst behov av vård får vård
först oav-sett bostadsort. Hälso- och sjukvårdens medicinska utveckling innebär att
vården blir mer och mer specialiserad. Det för med sig att rollfördelningen mellan
sjukhusen i länet kommer att fortsätta förändras.
Nämnden arbetar löpande med uppföljningar och åtgärder för att säkerställa att de
av fullmäktige uppsatta målen för en god och jämlik vård i Västerbotten nås. Av
dessa skäl föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att motionen är besvarad.
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