MOTION
TRYGGARE VÅRDBESÖK UNDER COVID - 19 PANDEMIN
Under den rådande covid -19 pandemin så är många människor rädda för att
besöka sin sjukvård, så ska det inte behöva vara.
På hälsocentraler och sjukhusen så är det idag så att på mottagningar och vid
patientbesök så känner många att man möter en verksamhet som inte har tex en
tydlig sortering av de som besöker sjukvården.
Folktandvården Gävleborg har en tydlig sluss där besökarna får svara på relevanta
frågor om de har någon form av symtom som kan påvisa Covid- 19. Man känner då
som besökare att eftersom alla får dessa frågor så känns det mycket tryggt att
gå och sätta sig i väntrummet. Den man möter sitter bakom skyddsglas och ställer
dessa frågor. Detta system ger en känsla av att verksamheterna verkligen vill hitta
patienter som kan ha symtom på covid -19 och denna ökade känsla av trygghet
kan göra att befolkningen vågar besöka hälsocentralerna och sjukvården och
inte stanna hemma med sina besvär som de har.
Detta kommer bli stora vårdköer som kommer påverka folkhälsan under många
år. Om du känner dig dålig och sjuk och inte vågar ta kontakt med sjukvården för
att du är rädd att bli smittad av Covid 19 inne på sjukhuset eller hälsocentralen så
måste Region Gävleborg skapa rutiner som skapar trygghetskänsla.
Tex. att du besöker en affär och där har kassörskan skyddat sig bakom
plastskiva, man har påminnelser om att hålla anstånd i affären , det skapar
trygghet.
Alla som kommer till sjukhuset eller hälsocentralen ska passera en ”covidsluss" där
man ska fråga den besökande om de har någon form av symtom för covid -19.

När den besökande svarat på dessa frågor kan man gå in till det sjukvårdsbesök
man fått kallelse till eller om det gäller besök på hälsocentralen. Region Gävleborg
kan använda den modell som folktandvården använder den känns trygg.
Har någon som vill in symtom så ska gällande rutiner för covid- 19 följas med de
rekommendationer som är då.
Sjukvårdspartiet vill på detta sätt skapa en möjlighet till tryggare arbetsmiljö för
vår personal samt för de som besöker sjukvården

Sjukvårdspartiet vill därför:
att region Gävleborg inför denna from av ”vårdssluss" på sjukhus och
hälsocentraler och andra verksamheter där det är patientbesök.
att region Gävleborg inför samma form av system som Folktandvården Gävleborg
infört där alla besökare får svara på frågor där man letar efter symtom på Covid19.
att detta ska göras på regionens hälsocentraler och via sjukhusens huvudingångar.
att detta införs med omedelbar verkan och så länge som regionen anser det
behövs för att skapa trygghet för både personal och besökare.

Henrik Olofsson Sjukvårdspartiet Gävleborg

