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SJUKVÅRD

Region Gävleborg har under 2020-21

blivit hårt drabbade av den pandemi som Covid -19 innebar.

Vårt land och våra kommuner i vår region fick under 2020 se att en pandemi skapar brist på viktiga
sjukvårdsprodukter vilket skapade akuta brister som påverkade sjukvårdens drift då det gäller att skydda
personalen mot smitta.
När alla länder behöver samma saker så blir det brist på viktiga saker sjukvården behöver under en svårt
smittspridning. Människoliv står på spel och riskeras då beredskapen inte finns. Munskydd och handskar,
visir mm tog snabbt slut och inget gick att få.
Covid 19 väntade inte på av vi skulle hinna få hem skyddsutrustning och smittspridningen pågick i mycket
snabb takt.
Sjukvårdspartiet har följt pandemin och vet att man i vården jobbat hårt under de svåra förhållanden
som var. Nu vill sjukvårdspartiet att man skapar ett samarbete med länets samtliga kommuner och att
man gemensamt bygger beredskapsförråd med sjukvårdsrelaterade artiklar. Där kan handskar, visir,
andningsmasker, handsprit mm finns.
Här kan man med fördel ta med Länsstyrelsen i Region Gävleborg el andra aktörer men målet med detta
gemensamma beredskapsförråd ska vara att man har en trygghet för sjukvården och annan vård som
befolkningen kan behöva. Detta beredskapslager ska tillgodose både regionens och kommunernas
förväntade behov av vissa viktiga produkter för vård och sjukvård.
Kostnaden för detta beredskapslager får regionstyrelsen arbeta fram ett förslag på där alla kommuner
blir delaktiga på ett bra sätt. Själva lagret ska dock vara i vårt län tex. Hudiksvall så att vår region har
rådighet över detta beredskapslager.
Finland hade under pandemin bra beredskap och deras förråd var välfyllda. När covid 19 slog till kunde
de lösa flera bristprodukter som de hade i sina beredskapslager. Detta fick stor betydelse för Finlands
möjligheter under pandemin.

Sjukvårdspartiet föreslår därför:

att Region Gävleborg tar kontakt med alla kommuner i region Gävleborg för samtal om skapandet av
ett beredskapslager för sjukvården i regionen.
att Region Gävleborg i samarbete med kommunerna kartlägger vilka produkter som kan behövas i ett
beredskapslager för sjukvård och vård.
att Regionstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en finansiering i samarbete med regionens kommuner
och andra aktörer.
att beredskapslager för sjukvård placeras i vår region .
att beredskapslagret för sjukvård ska täcka ev behov för regionen och alla kommuner vid kriser
att motionen behandlas så att den kan beslutas av regionfullmäktige senast våren 2022
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