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Lägesbild gemensam samverkan Familjeläkarjour i
Primärvården Sandviken respektive Gävle
Utgångspunkter för samverkan Familjeläkarjour:
Primärvården Västra Gästrikland ha tillsammans med primärvården Gävle
samverkat sedan april 2020 i att samverka gällande Familjeläkarjour enbart
i Gävle.

Primärt var vår utgångspunkt i april 2020:
 Ett val där vi både utifrån ett mer optimal nyttjande av resurser
 Vi hade en lägre belastning /beläggning på FLJ Sandviken främst
vardagar
 Undermåliga lokaler i Sandviken och en avsaknad av en nödvändig ”
Spot-check funktion”
 En pågående pandemi som var och är resurskrävande och i ett
sekundärt perspektiv en större volym utlånade av personal från
Primärvården till främst Covid enheter på Sjukhuset.
Under den senaste och andra vågen var 17 medarbetare utlånade
från PV VO Västra Gästrikland och från PV VO Gävle.
 Vi har precis som andra VO också i perioder haft en större
sjukfrånvaro åter utifrån pandemin
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Vi har samverkat i VO Västra och VO Gävle från april till september 2020
gällande en Familjeläkarjour. Därefter gjorde vi en förlängning tom
2021-03-31 då utmaningarna var oförändrade och främst pandemins
utmaningar kvarstod.
Vi har goda erfarenheter och nyligen gjort en gemensam
Riskanalys 2021-01-27.
Här har såväl medarbetare från berörda yrkesgrupper, fackliga
organisationer och skyddsombud deltagit.
Generellt har vi inte haft några patientavvikelser däremot ser vi att våra
medarbetare haft olika rutiner i patientflödet beroende på ursprungsenhet.
Här fortgår ett förbättringsarbete gällande rutiner.
Oklarhet har funnits vilken chef man kontaktar vid sjukdom /frånvaro.
Vi vill understryka att belastningen varit lägre vilket framförallt möjliggjort
att vi har kunna ta hem personalbemanningsresurser till Sandviken på
vardagar gäller både sjuksköterskor och läkare.

Se bifogade filer Riskanalys 2021-01-27

Vi har även presenterat och informera om lägesbilden till
Hälsovalskontoret, Margareta Elmelind. Här har vi aviserat en önskan om
förlängd samverkan från 2021-04-01 tom 2021-12-31.
Vidare har även en muntlig rapport över erfarenheter från samverkan
lämnats till Biträdande RD Tina Mansson Söderlund .
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I vår samlade bedömning som verksamhetschefer för PV Västra Gästrikland
och Gävle ser vi följande :
 En önskan om fortsatt samverkan FLJ Sandviken -Gävle från
2021-04-01 tom 2021-12-31
 Inga rapporterade patientsäkerhetsavvikelser
 Inga information från samverkanspartners exempelvis
ambulanssjukvården kring fördröjningar av vården.
 Inga volym ökning av sökande patienter med längre avstånd
exempelvis från Hofors respektive Ockelbo kommun
 Utmaningarna med Pandemi är fortsatta där vi ser att återgång inte är
möjligt till ordinarie struktur
 Primärvården har ett extremt stor uppdrag gällande vaccinationer till
befolkningen vilket kommer kräva en omfattande insats rent
personellt.
 Lokalerna i Sandviken är fortsatt undermåliga och Fastighetsenheten
har inte gjort någon ny prioriterad bedömning av förbättrade smitt
säkra flöden i lokalerna. Smittsäkraflöden saknas och behovsanalys
är aktualiserad ”spot-check” funktion saknas.
 Beläggningen FLJ under samverkan vardagar är fortsatt lägre än
motsvarande period innan pandemin.
 Vi har utifrån beläggningsläget kunna ta hem personalbemanning
läkare och sjuksköterskor till HC i Västra Gästrikland då vardagarna
främst inte haft samma beläggning och vårdtyngd.

I tjänsten
Eva Söderhäll
Tf Verksamhetschef
Primärvården VO Gävle

Jörgen Tranevik
Verksamhetschef
Primärvården Västra Gästrikland
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