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Hej Johan och Magnus,
Som svar på er uppmaning och förfrågan om synpunkter och frågor har vi ställt samman ett par frågor här
till politiken med anledning av den nya förslaget på handbok för Hälsoval Gävleborg.

Vi har även en rad synpunkter på det s k arbetsmaterialet

-oklarheten i krav på öppettider kontra digitala lösningar –
Vem bestämmer vad som är rimligt och hur ska ni undvika att detta ej utnyttjas på ett
för befolkningen negativt sätt – och särskilt utan att ersättningen påverkas. Flera av de nya
skrivningarna lämnar vissa frågor upp till uppdragsgivarens godtycke eller i värsta fall den enskilde
uppdragstagaren som då kan inskränka servicen och tillgängligheten utan att uppdragsgivaren kan
protestera mot samma ersättning som tidigare.

-krav på bladderscan (bör stå i handboken ej i avtalsdelen)
-flera nya stycken och formuleringar i avtalsdelen som borde finnas i handboken
-krav på att handleda BT-läkare – finns ej inskrivet idag och det är en betydligt mer omfattande handledning
än de som AT-läkare har idag – ekonomin måste klargöras
-krav på hembesök i annat närområde om patienten har behov av bostadsanpassning och eller mycket
omfattande hjälpmedelsbehov – vår uppfattning är att det är just de ärenden som ska skötas av den
hälsocentralen som finns i närområdet.
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-skall-kravet på digitala vårdmöten är helt orimligt och går i våra ögon helt emot den värdegrund som
regionen ställer sig stå bakom.

Överlag behöver ekonomin klargöras i större utsträckning. Vi kan köpa flera av de förändringar som
föreslås förutsatt att ekonomisystemet tar ersättning till dessa förändringar.

Slutligen tror vi inte att det är rätt väg att gå att sänka kraven för samtliga hälsocentraler i länet – det måste
vara mer rimligt att utveckla filialmodellen eller anpassa ersättningsmodellen till olika öppettider i stil med
sommarsambo-lösningen.

Med vänliga hälsningar

Robert Hill
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