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Kansliavdelning

Interpellation - Hälsovalshandboken
Besvaras av regionråd Magnus Svensson (C)
Hans Backman (L) frågar:


Avser majoritetspartierna att ställa kravet på Region Gävleborgs samtliga
hälsocentraler att de ska vara skyldiga att ha daglig närvaro av allmänläkare?

Det ska i hela länet finnas en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta klass.
Gävleborgs befolkning ska ges möjlighet till en hög tillgänglighet som är
behovsanpassad med en kontinuitet och jämlikhet. Detta är utgångspunkten för
det arbete som har bedrivits för att uppdatera Handbok för Hälsoval i Region
Gävleborg. Den uppdaterade så kallade hälsovalshandboken är ännu inte beslutad.
En av fyra utgångspunkter för hälsovalshandboken är personcentrering, det vill
säga att individens behov och önskemål ska prioriteras och tillgodoses. En annan
är tillitsbaserad styrning gentemot vårdgivarna.
Enligt förslaget till hälsovalshandboken är det vårdgivaren, genom
verksamhetschefen, som ansvarar för att all personal har adekvat kompetens och
att det finns personal i den omfattning som krävs för att tillhandahålla en god och
säker vård. Vårdgivaren ska bland annat ha fysisk läkarmottagning och alla
patienter ska kunna erbjudas fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt.
Vårdgivaren ska vidare ha mottagningsverksamhet som möter invånarnas behov
av såväl akuta som planerade insatser. Sammantaget innebär uppdraget i
hälsovalssystemet ett stort antal uppgifter som förutsätter att allmänspecialist
finns på plats, även om det inte längre anges mellan vilka klockslag denne ska
arbeta. Den typen av detaljstyrning som den tidigare hälsovalshandboken har vilat
på, tror vi till stor del motverkar syftet att erbjuda tillgänglig vård när
medborgarna behöver den.
Som framgår av handboken kommer kontinuerlig uppföljning av villkoren ske.
Det finns också en avsikt att utveckla uppföljningen före det att den nya
hälsovalshandboken börja gälla den 1 juli 2021.
Möjligheten till digitala vårdmöten är ett komplement till fysiska besök och
telefonrådgivning
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