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Interpellation till Regionfullmäktige Gävleborg

I Region Gävleborg är det alltjämt mycket stora problem med vårdköer
Tillgänglighet är en av svensk sjukvårds största utmaningar. Den nu införda reformerade
kömiljarden som totalt omfattar 1,61 miljarder kronor har fokus på kortade väntetider i hela
vårdkedjan inklusive diagnostik och återbesök, men också ha fokus på samordning och
kontinuitet.
I Region Gävleborg är det dock alltjämt mycket stora problem med tillgängligheten tillvården.
En minskning av väntetiderna till specialistvården har skett, men minskningen är inte alls
tillräckligt stor. Faktum är att Region Gävleborg är sämst i Sverige på att klara av att ge vård
hos specialist inom vårdgarantins gränser. Det innebär onödigt lidande för Gävleborgare
väntande på behandling i vårdkö och att Region Gävleborgs andel av pengarna från
kömiljarden blir liten - och med tanke på de ständiga ekonomiska underskotten i Hälso- och
sjukvårdsnämnden så är vi ju i behov av mer pengar till vården i Region Gävleborg.
Region Gävleborg borde förstås vara bättre på att korta vårdköer. En given sak borde vara att
se och lära av hur det arbetas i de regioner i Sverige som är mest framgångsrika i arbetet med
att korta sina vårdköer.
Ett annat sätt att korta köerna vore att inrätta mellanvårdsplatser i Region Gävleborg för dem
som är medicinskt färdigbehandlade och tillräckligt friska för att bli utskrivna från
slutenvården men inte redo att komma hem. En del av vårdplatsproblematiken förklaras av att
många vårdplatser är belagda med patienter som inte behöver sjukhusets vård, men som av
olika anledningar inte kan skrivas ut. Beräkningar visar att cirka fem procent av alla
vårdplatser upptas av patienter som inte borde vara där. De begränsade sjukhusresurserna
behövs för andra patienter än de som väntar på utskrivning.
För att kunna korta vårdköerna i Region Gävleborg behöver vi uppenbarligen varje möjlig
tillgänglig vårdplats på våra sjukhus.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga regionrådet Tommy Berger följande:
Vad avser regionledningen göra för att korta vårdköerna i Gävleborg?
Hasse Backman (L)
Regionråd i opposition

