MOTIONSYTTRANDE
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-04-12

Motion nr 18-2016 från Nicklas Sandström (M). Ny tjänst för att primärvården
ska få snabb konsultation av sjukhusspecialister
Inom Västerbottens läns landsting finns sedan lång tid tillbaka väl fungerande rutiner
för telefonkonsultationer mellan primärvård och sjukhusvård. Rutinen innebär att
primärvårdsläkaren ringer sjukhusets växel och begär att få prata med den specialitet
man vill konsultera. Dagtid kopplas samtalet vid de flesta kliniker direkt till bakjouren,
övrig tid kopplas samtalet till primärjouren som i sin tur kan kontakta bakjouren. De
kliniker som har många konsultationer från primärvården har ofta schemalagt en
erfaren läkare som är tillgänglig för konsultationer från både primärvård och andra
kliniker.
För icke akuta konsultationer med demensfrågeställning har Geriatriskt centrum fasta
tider för telemedicinska konsultationer, något som har resulterat i färre inläggningar
för patientgruppen vid medicin- och rehabkliniken i Lycksele. Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder, förutom möjlighet att kontakta både primär- och bakjour, även
fasta tider för videokonsultation med utvalda hälsocentraler under en försöksperiod.
Om försöket fungerar väl kan det komma att utökas till att omfatta fler hälsocentraler.
Fördelarna med nuvarande rutiner är att primärvårdsläkaren snabbt kan få stöd för
fortsatt handläggning och att patienten i högre grad kan handläggas polikliniskt och
få vård nära hemmet. Arbetssättet är resurseffektivt då bakjouren är tillgänglig för
konsultation, men även kan utföra andra avgränsade uppgifter samtidigt. Antalet
telefonkonsultationer har enligt uppgift från ett antal kliniker ökat de senaste åren,
men bedöms av klinikerna vara för litet för att motivera den lösning som motionären
föreslår. Klinikerna anser det inte heller vara möjligt att bemanna en särskild telefonlinje då det inom många specialiteter råder brist på specialistläkare. De flesta kliniker
erbjuder dessutom i princip samma lösning via sjukhusets växel.
Landstingsstyrelsen vill se en fortsatt utveckling på området i syfte att stärka samverkan mellan primärvården och slutenvården genom förbättrade rutiner för
konsultation av sjukhusspecialister samt anser att det kan ses som ett tillägg till den
partiöverenskommelse som finns gällande handlingsplan för primärvård i egen regi.
Förslag
Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen bifalls.
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