INTERPELLATION (M) – Hälsocentralslaktens påverkan på akut och ambulans
Till ansvarigt regionråd Tommy Berger (S)
Över 70 % av den vård som bedrivs i Gävleborg sker i primärvården, det är där de allra flesta
patienter tar sin första kontakt med vården och sedan eventuellt slussas vidare in i
slutenvården. Primärvårdens uppdrag är också viss akutverksamhet. Patienter som färdas i
ambulans behöver inte alltid åka in till våra sjukhus utan körs ofta till närliggande
hälsocentraler. Samtidigt har många av våra privata vårdgivare under öppettiderna
lättakuter och/eller drop in-verksamhet för att kunna ta emot och erbjuda akuta tider till
läkare samma dag.
Att det liggande förslaget på förändringar i hälsovalshanboken kommer ha en stor negativ
påverkan på länets primärvård i form av sämre tillgänglighet för patienterna, färre
hälsocentraler och minskad läkarnärvaro råder det idag inga tvivel om.
Primärvårdens avveckling riskerar dock också att få konsekvenser för övrig verksamhet så
som ambulansen och akuten. Med oregelbundna öppettider och icke kontinuerlig
läkarbemanning blir det svårt för ambulanspersonalen att veta vilken hälsocentral som har
öppet och en läkare på plats. På samma sätt riskerar sämre tillgänglighet och minskad drop
in-verksamhet på hälsocentralerna att öka trycket på akuten när patienterna tar den ”enkla”
vägen för att få träffa en läkare fysiskt.
Liggande förslag på förändringar i hälsovalshandboken riskerar alltså att få stora
konsekvenser för även ambulans och akut och högst troligt även fler verksamheter.
Med anledning av ovan ställer jag följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande:
1. Hur kommer de planerade förändringarna i hälsovalshandboken att påverka
ambulansverksamheten?
2. Hur kommer de planerade förändringar i hälsovalshandboken att påverka länets akuter?
3. Hur har dialogen sett ut med ovan nämnda verksamheter och slutenvården?
4. Vilken typ av konsekvensutredning har gjort för att säkerställa att förändringarna i
Hälsovalshandboken inte påverkar övrig verksamhet negativt?
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