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Motion nr 7-2018 från Nicklas Sandström (M). Etablering av ny hälsocentral på
Campus med fokus på studenter
Det framgår inte av motionen vilket av länets campusområden som åsyftas. Utifrån
det samarbete som regionen har med Umeå Universitet antar vi därför att det är
campus i Umeå.
De östra stadsdelarna i Umeå har under flera år haft en omfattande
befolkningsökning som lett till en markant ökning av antalet listade vid Ålidhems
hälsocentral, för närvarande 21 000 personer. Detta innebär att hälsocentralen är
länets största hälsocentral och en betydande del av patientunderlaget utgörs av
studenter. Lokalerna vid hälsocentralen är inte anpassade för en verksamhet med så
stort patientunderlag i kombination med cirka 100 medarbetare.
Umeå kommuns prognoser när det gäller befolkningsutvecklingen och vilka områden
som ska exploateras, innebär att de östra stadsdelarna även fortsättningsvis
kommer att växa i relativt stor omfattning. Planer på att bygga ut befintlig
hälsocentral har diskuterats, men en sådan lösning möter knappast befolkningens
behov av primärvård, inte heller medarbetarnas behov av en god arbetsmiljö. I stället
har fokus nu riktats på att etablera en helt ny hälsocentral någonstans inom nämnda
stadsdelar.
Regionen har redan ett etablerat och gott samarbete med Umeå Universitets
Institutionen för Psykologi och deras Psykologmottagning. Det finns initiativ tagna för
att utveckla det samarbetet även med södra Lapplands primärvård. Regionens
primärvårdsledning har haft en dialog med företrädare för Institutionen för Psykologi
och ser flera möjligheter till fortsatt utveckling av samarbetet bland annat kring
handledning av studenter och verksamhetsförlagd utbildning.
Utifrån primärvårdens behov av en nyetablering av ytterligare en hälsocentral, har
Fastighet tagit på sig att initiera en dialog med företrädare för Akademiska hus, i
syfte att identifiera eventuella möjligheter till lokaler på Campus i Umeå.
Sammanfattningsvis är en process redan påbörjad och förväntas öka möjligheterna
till att utveckla samarbetet kring utbildning samt kring patienter med psykisk ohälsa.
Förhoppningen är även att primärvården ska kunna få behovet av kostnadseffektiva
lokaler inom stadsdelen tillgodosett. Det är dock viktigt att en nyetablering uppfyller
och utgår från Hälsoval Västerbotten och finns tillgänglig för alla, inte enbart
studenter.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
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