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Motion nr 17-2016 av Nicklas Sandström (M). Fortsatt högt antal
utskrivningsklara patienter som blir kvar på länets sjukhus i onödan
Motionären föreslår att Västerbottens läns landsting ska ta initiativ till att hitta lokala
samverkansformer med länets kommuner för att minska antalet medicinskt
färdigbehandlade patienter som blir kvar på länets sjukhus i onödan.
Att få ner antalet utskrivningsklara patienter är ett område som landstinget har jobbat
aktivt med de senaste åren och det finns klara målsättningar i hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.
Landstinget och kommunerna står inför en ny lagstiftning, Trygg och säker
utskrivning från slutenvård, SOU 2015:20, en del i Stiernstedts större utredning
Effektiv vård. I den anges att nya arbetsformer kommer att behövas för att stärka
arbetet kring patientens utskrivningsprocess, vilket inkluderar bland annat samordnad
individuell plan. Dessa måste utformas och följas upp när flera aktörer och huvudmän
är involverade i patientens fortsatta vård och omsorg.
En arbetsgrupp är tillsatt, både internt i landstinget och tillsammans med
kommunerna i Västerbotten för att förbereda organisationerna för en reviderad
utskrivningsprocess i enlighet med lagstiftningen som kommer att träda i kraft 1/1 2018. Arbetet inbegriper hela länet och lokala samarbetsformer är en förutsättning för
framgång.
Det finns en struktur som kan ta emot uppdrag från den politiska ledningen i landsting
och kommuner, men den behöver utvecklas ytterligare för att tydliggöra relationer
och uppdrag sinsemellan sig. Landstinget har under sista delen av förra året
adresserat frågan kring vår befintliga samverkansstruktur och de grupperingar som
verkar för att gemensamt nå framåt i dessa frågor. Det finns anledning att under 2017
fortsätta den dialogen med länets kommuner för att tydiggöra gruppers uppdrag och
relation till varandra. Förslaget att bilda en ny regionkommun i Västerbotten ger oss
ökade förutsättningar att fortsätta stärka och utveckla det arbetet.
Förslag
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslås Hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:
Motionen är besvarad.
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