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Svar på motion - Tryggare vårdbesök under Covid-19
pandemin
I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
1. Att Region Gävleborg inför denna form av ”vårdssluss” på sjukhus och
hälsocentraler och andra verksamheter där det är patientbesök
2. 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 Covid-19
3. Att det ska göras på regionens hälsocentraler och via sjukhusens
huvudingångar
4. Att detta införs med omedelbar verkan och så länge som regionen anser
det behövs för att skapa trygghet för både personal och besökare

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
I Region Gävleborg finns det väletablerade och hållbara åtgärder för att förebygga
smittspridning. Dessa åtgärder är även effektiva mot andra smittor.
Den åtgärdsstrategin som finns i Region Gävleborg kan eskaleras vid behov.
Förslaget med vårdssluss ger möjlighet till att identifiera patienter med
luftvägssymtom men har nackdelar som till exempel:
 Kan bidra till köbildning och trängsel
 Krävs flera vårdsslussar för att täcka sjukhusens alla ingångar
 Krävs erfaren personal vid vårdslussarna för att nå effektiv åtgärdskvalitet
Det är olika upplägg på olika hälsocentraler då olika lokalförutsättningar råder.
Vissa hälsocentraler har en ”grindvakt” som ställer de frågor som är relevanta för
att förhindra att patienter med symtom kommer in, på andra hälsocentraler ställs
frågorna i receptionen. Förutom detta så finns luftvägsmottagningarna kvar dit
patienten hänvisas om hen har luftvägssymtom och behöver sjukvård.
Primärvården upplever att de har ett ”slussliknande” system för att minimera
smittspridning. Många enheter erbjuder även digitala besök.
Inom slutenvården finns frågor gällande symtom på Covid-19 på kallelsen till
patientens besök. När patienten kommer fram till mottagningen finns där tillgång
till handsprit och det råder en rekommendation om munskydd. Personalen
använder munskydd och visir vid alla patientmöten.
Den viktigaste åtgärden för att minimera smittspridning är att följa de basala
hygienrutinerna och sprida information till invånarna i Region Gävleborg.
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De olika åtgärder som således genomförs bedöms vara fullt tillräckliga för att
uppfylla motionens intention, varför motionens detaljerade förslag kan avvisas.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
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