Interpellation till regionfullmäktige Gävleborg
Gävle 2021-09-21

Region Gävleborgs vårdskuld måste hanteras
Under pandemin har tusentals operationer blivit inställda eller uppskjutna. Även om
prioriteringar gjordes av vilken vård som kunde anstå har det ofta inneburit lång väntan för
patienterna som drabbades. Att vänta länge på en operation kan vara plågsamt och också
innebära att livet blir begränsat.
I de flesta regioner har den planerade specialistvården varit starkt begränsad under pandemin.
Så också i Region Gävleborg. Planeringen bör sätta igång om uppstarten av den planerade
specialistvården, så att det sker på ett ordnat och planerat sätt för de patienter vars behov nu
inte möts. Planen bör tas fram tillsammans med verksamheten i egenregi samt privata
vårdgivare. Dialogen är viktig för att ta vara på vårdgivarnas kompetens genom deras inspel
om hur vårdskulden kan börja arbetas bort så snabbt och effektivt som möjligt och hur
resurserna i sjukvårdssystemet i sin helhet kan nyttjas optimalt.
Det är 5 195 operationer som har ställts in under 2020 och 2021 på grund av pandemin,
och som nu måste ta igen på Gävle sjukhus, Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus.
Till SVT (15/7) säger Anette Winberg, enhetschef utvecklingsenheten Region Gävleborg,
”att det kommer krävas effektivisering och samarbete, både mellan länets tre
operationsavdelningar - i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs - och mellan sjukhus i andra
regioner. Det kan till och med bli tal om att köpa in vård”, menar Winberg.
Den utmaning som vården står inför är stor. Vårdpersonalen är redan hårt ansträngd efter att i
ett och ett halvt års tid arbetat extremt hårt under coronapandemin.
Region Stockholm har satt upp målet att vårdskulden ska kapas snarast möjligt, samtidigt som
vårdens medarbetare ska kunna få vila och återhämtning. Region Stockholm har därför i ett
första steg anslagit en halv miljard kronor för extra operationer och andra insatser.
Vårdköerna måste hanteras så snabbt som möjligt. Vårdköerna hindrar patienter från att återfå
sin hälsa och risk finns också att vården upptäcker allvarliga sjukdomar för sent. Med det i
åtanke borde extra pengar anslås till vården i Region Gävleborg så att resurser för att utföra
extra operationer skapas.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga regionrådet Tommy Berger följande:
Vilka åtgärder avser majoritetspartierna vidta för så snabbt som möjligt kapa Region
Gävleborgs vårdköer och komma tillrätta med vårdskulden?
Avser majoritetspartierna att anslå extra pengar till vården i Region Gävleborg för extra
operationer?
Hans Backman (L)

