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MOTION

ÄLDRES RÄTT TILL AKUTSJUKVÅRD I REGION GÄVLEBORG
Det nya coronaviruset och följande Covid- 19 pandemi, har slagit hårt i Sverige när det gäller
dödlighet. Närmare 6.000 avlidit i Covid- 19,ett skyhögt antal jämfört med jämförbara länder
t.ex Danmark, Finland och Norge . Dödlig utgång vid Covid -19 infektion drabbar främst
äldre och särskild bland äldre i särskild boendeform (sk. äldreboende). Region Gävleborgs
område för akutsjukvård 10 kommuner i länet samt Älvkarleby kommun i Uppland utgör
inget undantag i riket. Tvärtom uppvisas en hög grad av dödlighet bland äldre boende på
äldreboenden i kommunerna i Gävleborg och Älvkarleby.
Frågan har ställts beror detta på att sjukhusen nekar dessa äldre vård vid våra sjukhus?
Ansvarig för den akuta sjukvården är Sjukvårdsdirektör Johan Kaarme som tillbakavisar
sådana anklagelser ”så fungerar det inte ” säger han i GD (Gefle Dagblad) den 2/9 2020 .
Men ändå, äldre boende i äldreboenden har nekats sjukvård, alla vittnesmål bla. GD 2/9 2020
talar ett tydligt språk .Äldre har nekats sjukhusvård och i extremfall ordinerats palliativ vård
(vård vid livets slut) vid Covid- 19 infektion .
Om vi nu godtar att inga restriktioner har funnits inom akutsjukvården i länet måste ansvaret
förläggas högre upp hierarkin och för regionen den högsta ledningen,administrativt och
politiskt.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) rapporterade genom media 27/9 20 att 9.000
personer främst äldre och handikappade ej erhållit den sjukvård de hade rätt till i samband
med Covid -19 utbrottet våren 2020.Omräknat i tal motsvarande patientunderlag för
akutsjukvård i Gävleborg har omkring 300 personer inte fått rätt vård enligt IVO.
Några har avlidit kanske i onödan, det är att beklaga men gjort är gjort och vad är problemet?
Problemet är hälso och sjukvårdslagen Lagen garanterar allas lika rätt till sjukvård utan
undantag. Men här har sådana undantag gjorts. Äldre boende på äldreboenden har berövats sin
rätt till vård. Lagen har enligt vår uppfattning trotsats på dess viktigaste punkt. Alla
medborgares rätt till vård på lika villkor.
Det är bra att frågan nu utreds av olika nationella myndigheter. I Region Gävleborg bör våra
folkvalda revisorer särskilt granska Regionstyrelsens göranden och låtanden (beslut planer
och överenskommelser) i samband med Covid -19 epidemin och särskilt då i förhållande till
att boende på äldreboende ställts åt sidan i förhållande till lagkravet.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslås fullmäktige besluta.
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Att regionens Revisorer rekommenderas utreda Regionstyrelsens ansvar i de delar som
beskrivs i motionen inför fullmäktiges beslut om eventuell ansvarsfrihet för Regionstyrelsen
verksamhetsåret 2020.
Stig Zettlin (-)

