Interpellation
Västerbotten 14 december 2021
Hur når Region Västerbotten en god och nära vård utan distriktsläkare?
Just nu pågår arbetet för fullt med omställning till en god och Nära vård. Ett viktigt arbete
som ger större patientnytta till en lägre kostnad. För oss borgerliga partier är det viktigt att
vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och
förutsättningar. En viktig utgångspunkt i denna omställning är att primärvården ska vara
basen i hälso- och sjukvården och den naturliga första instansen i de flesta fall. En god
primärvård förutsätter bland annat att det finns tillräckligt med läkare i primärvården och att
patienter som önskar en fast läkare ska kunna få det. Tyvärr så ser verkligheten ut på ett helt
annat sätt. I Skellefteå saknas 2/3 av alla distriktsläkartjänster, till exempel saknar Heimdall,
Bureå, Ursviken och Boliden hälsocentraler helt fasta distriktsläkare. I Södra Lappland saknas
var tredje fast distriktsläkartjänst. Utmaningarna är vidare än så i den länsdelen då det också
är svårt att få tag i all övrig personal. Problemen i Umeåregionen är likartade då det även där
saknas var tredje fast distriktsläkartjänst.
Utarmningen av primvärden har pågått under en längre tid, med ett allt större åtagande och
med en allt mindre andel av budget. Sedan 2010 så har primärvårdens andel av regionens
totala kostnader sjunkit från 17,5 procentenheter till 15,25 år 2021. Vi kan konstatera att allt
prat från den rödgröna majoriteten om satsningar på primärvården bara varit tomma ord.
Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till
regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)
1. Anser du det möjligt att nå en omställning till god och nära vård när det saknas så
många distriktsläkartjänster?
2. Anser du att primärvården i Skellefteå har kollapsat vilket medför stora hinder att
tillgodose en ändamålsenlig sjukvård i den norra länsdelen?
3. Vad avser ni politiskt att vidta för åtgärder på kort och lång sikt för att säkerhetsställa
att det finns distriktsläkare på regionens egna drivna hälsocentraler?
4. Anser du att regionen erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en god
arbetsmiljö inom primärvården i Västerbotten?
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