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Svar på motion - Läkare ska träffa sina patienter på
kommunernas boenden
I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)






Att Region Gävleborg omedelbart genomför en utredning av alla som
avlidit i Covid-19 om några endast bedömts via telefon av läkare eller om
läkaren verkligen varit på plats på boendet under sin bedömning av
patienten
Att Region Gävleborg tydliggör att läkare ska bedöma patienter på
kommunala boenden genom att verkligen vara där på plats, ej via telefon
eller ipads
Att Region Gävleborg om det i undersökningen av de som avlidit i Covid19 på våra boenden visar sig att någon bedömts via telefon gör en IVO
anmälan om detta
Att motionen behandlas med mycket stor brådska

Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
Svaren på frågorna som ställs finns till övervägande del att tillgå i det yttrande
regionen avgivit som svar på IVOs tillsyn angående spridning av Covid-19 (Dnr.
HSN 2020/989).
I yttrandet framgår att regionen initierat flera åtgärder sedan våren 2020 avseende
brister som uppdagats i och med pandemins start, likväl som det beskrivits en
omfattande strategi för att förbättra vården kring patienter boende på SÄBO. Den
handlingsplanen håller nu på att implementeras och en uppföljande rapportering
till IVO kommer att ske efter sommaren.
I yttrandet till IVO framgår bland annat att:


Regionen har via chefsläkare genomfört en omfattande granskning av
journalerna för samtliga de 85 patienter i regionen boende på SÄBO och
som under våren och sommaren avlidit i eller i samband med en Covid-19diagnos. Genomgången bekräftar att de med sjukhusbehov fick sådan
vård.



Tydliga upprepade direktiv har sedan april-20 utgått till
verksamhetschefer, vårdenhetschefer och läkare i primärvård med ansvar
för särskilda boenden i regionen som trycker på vikten av individuella
bedömningar, fysiska besök av läkare vid behov samt delaktighet av
patient och anhöriga.
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Regionens chefsläkargrupp har med de analyser som gjorts inte funnit grund för
IVO anmälan i något enskilt patientfall. Inte heller IVO hade något att anmärka på
i frågan om bedömningarna eller handläggningen av patienter på SÄBO, men väl
mot bristande dokumentation. Såväl de brister som IVO pekat på som sådana vi
själva sett behöver stärkas jobbas det nu intensivt med och återrapportering till
IVO sker senast i september.
Förslag till beslut

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