Motion
LÄKARNA SKA TRÄFFA SINA PATIENTER PÅ KOMMUNERNAS BOENDEN.
Sjukvårdspartiet Gävleborg har tagit del av IVOs rapport om bristerna i sjukvården och särskilt då det
gäller att Covid sjuka på kommunernas boenden inte träffar läkare och att vården kring patienterna inte
följer rutinerna.
Sveriges dödstal stiger och de är de äldre som får betala ett högt pris för att vi har den organisation vi
har. Sjukvården har stora utmaningar och de neddragningar som vart de senaste 20 åren visar sig nu
genom för få vårdplatser, dålig struktur, dålig politisk styrning gör att man tappar kontrollen av
sjukvården.
Alla människor även om man är gammal har rätt att få sjukvård. Vi vet att äldre kan överleva Covid och vi
måste ge alla människor samma chans.
I Hudiksvalls tidning den 7 Dec så blir det mycket tydligt att Region Gävleborgs läkare i Primärvården gör
bedömningar av patienter via telefon. Läkarna är rädda att träffa sina patienter då de kan bli smittade av
covid.
Vårdpersonal ska använda skyddsutrustning och de kan även läkare göra . Läkarna måste ju förstå att
man inte kan göra bedömningarna via telefon eller ipads när det gäller så här allvarliga saker. Människor
som blir bedömda via telefon att det ska få "palliativ vård" vård i livets slut i stället för sjukhusvård är
helt orimligt.
Sjukvårdspartiet anser att det är ett absolut krav att läkaren alltid gör bedömning av patienter på
kommunernas boenden fysiskt. Läkaren måste vara på plats och se patienten och verkligen göra en riktig
bedömning om patienten kan skickas in till sjukhus för att få mer hjälp.
Sjukvårdspartiet kommer att i denna motion också vilja få en utredning av alla som avlidit av covid hur
många som bedömts via telefon.
sjukvårdspartiet yrkar därför på följande:
att region Gävleborg omedelbart genomför en utredning av alla som avlidit i covid 19 om några endast
bedömts via telefon av läkare eller om läkaren verkligen vart på plats på boendet under sin bedömning
av patienten.
att region Gävleborg tydliggör att läkare ska bedömma patienter på kommunala boenden genom att
verkligen vara där på plats , ej via telefon eller ipads.
att region Gävleborg om det i undersökningen av de som avlidit i covid 19 på våra boenden visar sig att

någon bedömts via telefon gör en IVO anmälan om detta.
att motionen behandlas med mycket stor brådska.
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