Interpellation
till Regionfullmäktige Gävleborg

Det är inte rimligt att driva Region Gävleborg till att bli en region som inte
dagligen har allmänläkare på plats under hälsocentralernas normala öppettider
Liberalernas målsättning är att vården ska flyttas närmare människorna. Vår målsättning är att
alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral. Varje
läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det
förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer nära och effektiv. Förebilden är
inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1200
patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare.
Mot bakgrund av detta känner Liberalerna stor oro inför majoritetspartiernas vilja, så som den
är uttryckt i hälsovalshandboken, att det inte ska garanteras att vi gävleborgare när vi söker
vård på vår hälsocentral kan få träffa en allmänläkare på plats. Istället kan man som patient bli
hänvisad till kontakt med läkaren digitalt eller via telefon. Liberalerna anser att för kunna
bedriva god och nära vård behöver det finnas allmänläkare på plats dagligen på
hälsocentralerna över hela länet.
Ska vi lyckas med målsättningen om att skapa en god och nära vård i Region Gävleborg så
måste de beslut vi fattar inom vårdområdet leda oss åt rätt håll. Det är inte rimligt att driva
Region Gävleborg till att bli en region som inte har allmänläkare på plats under
hälsocentralernas normala öppettider.
Det får inte råda några tveksamheter i Region Gävleborgs Hälsovalshandbok om att alla
hälsocentraler i länet ska ha allmänläkare på plats. Signaler från verksamma inom vården har
också kommit om att Hälsovalshandbokens förslag kan leda till ökade klyftor mellan
primärvården i glesbygd och städer.
Att endast garantera digital kontakt eller telefonkontakt med läkare på hälsocentralerna
riskerar att driva fler patienter till akutsjukvården. Vilket vi inte vill. Vi har i Region
Gävleborg redan en alltför sjukhustung vård. När vi är medvetna om detta så kan vi lätt inse
att daglig läkarbemanning av fysiskt närvarande allmänläkare behövs på våra hälsocentraler.
Den digitala tekniken kommer vara viktig inom vården. Men det är viktigt att det digitala inte
ersätter vårdpersonal. Digital teknik behövs som komplement och hjälpmedel för personalen
inom vården.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga regionrådet Tommy Berger följande:
Avser majoritetspartierna att ställa kravet på Region Gävleborgs samtliga hälsocentraler att de
ska vara skyldiga ha daglig närvaro av allmänläkare?
Hasse Backman (L)

