24 mar 2022

Interpellation till regionfullmäktige gällande
mobila sjukvårdsteam och PrimÄRs verksamhet
Västerbotten
Pandemin har visat på tidigare brister inom sjukvården, men även dess styrkor. I
Coronakommissionens slutrapport lyfts vikten av mellanvårdsformerna mellan huvudmännen
upp som viktiga. Till exempel det mobila sjukvårdsteamet PrimÄR som gör ett fantastiskt
jobb för länets invånare. Det måste vi fortsätta att värdera och utveckla i hela Västerbotten.
Cirka 30 procent av sjukvården sker i kommunerna därför är samarbetet mellan kommuner
och regionen oerhört viktigt. Genom ett välutvecklat samarbete kan vi undvika onödiga
inläggningar på sjukhusen och därigenom göra besparingar och minska vårdköerna. Att
utveckla mobila lösningar kan ses som dels en kvalitetssäkring och dels en lösning för att
kunna arbeta mer effektivt inom vården.
Huvudmannaskapet för hemsjukvården och dess verksamhet, flyttades över till kommunerna
2013. Sedan dess har arbetet utvecklats men risken för att patienter faller mellan stolarna
och kräver onödiga sjukhusinläggningar kvarstår. Det mobila teamet fungerar som ett
komplement till hälsocentralerna och kommunens hemsjukvård, och stärker därigenom den
gemensamma primärvården.
I inlandet finns sjukstugorna som en del av mellanformen. Tillgång till mellanverksamheter
och mobila team som PrimÄR bör finnas i hela länet. Vården ska finnas lättillgängligt och på
rätt nivå inom hela regionen. Rätt vård på rätt plats, helt enkelt. Vi alla jobbar mot ett
gemensamt mål, att erbjuda den bästa möjliga vården till länets medborgare. Det kräver
samarbete. För KD är kvaliteten alltid viktigare än vem som utför tjänsten. Vi måste sätta
individen före systemet.

Utifrån ovanstående, ställer vi följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Anna-Lena Danielsson (S):
• Anser du att mellanvårdsformen mellan primärvården och kommunernas
hemsjukvård är viktig?
• Varför saknar PrimÄR Umeå fortfarande ett definierat uppdrag?
• Tror du att arbete i likhet med PrimÄR minskar inläggningar på våra sjukhus?
• Borde inte vårdköer, brist på vårdplatser etc, underlättas om man får vård i hemmet
istället? Det kallar vi nära vård.
• Har majoriteten för avsikt att utveckla mobila team i hela länet som arbetar mellan
kommunernas hemsjukvård och primärvårdens uppdrag?
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