INTERPELLATION (M) – Den eskalerande vårdskulden
Till ansvarigt regionråd Tommy Berger (S)

Vårdköer och vårdskulden är tyvärr en återkommande fråga i Region Gävleborg.
Vi frågade tillexempel redan i februari om den dolda vårdskulden och om en handlingsplan
kring den uppbyggda vårdskulden under pandemin och fick då inte helt tillfredställande svar.
Pandemin har självklart ställt det mesta på ända men för den sjuka patienten som väntar på
vård kan väntan vara mer förödande än själva pandemin i sig. Vidare har våra medarbetare
stått i frontlinjen och vänt ut och in på sig själva i ett och ett halvt år. Nu står vi inför hösten
och medarbetarna står inför faktumet att det antingen kommer en fjärde våg att bemöta
alternativt en enorm vårdskuld att hantera. Den dystra sanningen är att risken är att de
kommer behöva hantera både den uppskjutna vården och en fjärde våg.
Vi är rädda att detta blir en ond spiral med medarbetare som inte orkar mer och patienter
som får vänta ännu längre på vård vilket i sig kan försvåra sjukdomen och göra
sjukdomsförloppet allvarligare och längre. Detta ökar också vårdtyngden på patienterna och
bygger på vårdskulden ytterligare.
Tuffa situationer är lättare att hantera med kunskap, beredskap och tydlig information. Det
är därför av yttersta vikt att regionen har kartlagt både den officiella vårdskulden och den
dolda vårdskulden, samt att vi har en beredskap för att hantera hösten olika scenarion.
Vidare behöver våra medarbetare tydlig information om vad som gäller och känna sig trygga
i att arbetsgivaren har en handlingsplan och att den innehåller utrymme för den vila och
återhämtning de behöver.

Med anledning av ovan ställer jag frågorna:
1. Anser regionrådet att vårdskulden, så väl den dolda som den synliga, behöver kartläggas?
2. Finns det en tydlig handlingsplan som för medarbetarna är hållbar ur ett
arbetsmiljöperspektiv? Om ja, hur är den kommunicerad till medarbetarna?
3. När uppskattar regionrådet att regionen arbetat ikapp och kan erbjuda våra invånare vård
inom vårdgarantin?
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