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Svar på motion - Underlätta val av hälsocentral för
Gävleborgarna
I en motion föreslår Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) att
regionfullmäktige beslutar att



Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för våra
hälsocentraler med syfte att underlätta valet av detsamma för våra
länsinvånare.
Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i
hälsovalshandboken.

Regionstyrelsen svarar:
Viss information om vårdgivarnas resultat visas i dag på Region Gävleborgs
webbplats. En upplevd svårighet är att den information som hittills har varit
relevant för Regionen att samla in för sin uppföljning inte är relevant för
medborgarna. Insamling av delvis helt nya uppgifter skulle därför krävas för att
genomföra motionärernas förslag.
Det är i nuläget svårt att förutse en lämplig plattform, eller webbplats, där
medborgarna kommer att efterfråga och leta efter den aktuella informationen.
Någon motsvarande plattform förefaller inte heller finnas någon annanstans i
landet. Det går inte att heller att bedöma hur många skulle använda tjänsten. I dag
sker det cirka 20 000 förändringar i listorna varje år, men en stor del av dessa
utgörs av medborgare som flyttar ut från länet eller avlider. Cirka 9 000 personer
flyttar in till länet per år, men inte alla dessa listar sig aktivt på någon
hälsocentral.
Att samla in data från länets 43 hälsocentraler, bland annat genom platsbesök och
sammanställning av statistik från olika källor, publicera den och hålla
informationen kontinuerligt uppdaterad uppskattas motsvara en helårstjänst, det
vill säga 20 procent av Hälsovalskontorets nuvarande totala bemanning.
Sammantaget finns det inte något som talar för att den administrativa kostnad som
förslaget skulle innebära skulle kompenseras av nyttan. I nuläget saknas det
dessutom i hög grad relevant data, vilket gör att det för tillfället inte ens är
nödvändigt att göra en djupare analys av förslaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
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