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Svar på motion - Rätt till fast läkarkontakt för äldre
I en motion föreslår Stig Zettlin och Jan Näsholm (-)
-

Att en fastläkarreform för äldre genomförs enligt motionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
Alla patienter inom primärvården har enligt Patientlagen (2014:821) rätt att
begära eller bli erbjudna en fast läkarkontakt och/eller en fast vårdkontakt.
Vårdgivaren ska i möjligaste mån tillgodose invånarens krav på val av fast
läkarkontakt/vårdkontakt och aktivt medverka om invånaren önskar byta fast
läkarkontakt/vårdkontakt.
För patienter med livshotande tillstånd ska en fast läkarkontakt utses. Införandet
av digitala vårdmöten (DVM) kommer att medföra ett betydligt ökat fokus på att
utse fasta vård- och läkarkontakter och underlätta för patienten att i första hand
boka in besök hos utsedd fast läkarkontakt.
Det finns många anledningar till att ha en fast vårdkontakt, inte enbart hög ålder.
En fast vårdkontakt är en utsedd person som ser helheten och tar ansvar för
samordningen av patientens vård.
Det är viktigt att de resurser som regionen har till sitt förfogande används på rätt
sätt och i många fall är en fast vårdkontakt rätt prioritering framför en fast
läkarkontakt till exempel om behoven handlar om samordning, trygghet eller är
mer relaterade till behandlingar som utförs av annan profession än läkare, till
exempel såromläggningar, rehabilitering eller samtalsstöd.
Påståendet att äldre med sjukhusbehov skulle ha nekats sjukhusvård stämmer inte.
Region Gävleborg har under hela pandemin tagit hand om och haft kapacitet att ta
hand om alla patienter med sjukhusbehov. Detta har bland annat bekräftats i den
granskning av boende på SÄBO som genomfördes av Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), som inte hade några anmärkningar avseende vilka vårdinsatser
som givits eller erbjudits gruppen.
Förslag till beslut

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