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Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


remittera motionen till driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans diagnostik
och hälsa samt Närsjukvården med begäran om yttrande

Ärendet
Carita Boulwén, Stina Isaksson och Ann-Heléne Djivjak, Sverigedemokraterna, har
väckt en motion om försök med mobil röntgenverksamhet i Halland.
Regionstyrelsens arbetsutskott har att besluta om remittering av motioner. En nämnd
vars verksamhetsområde berörs ska beredas möjlighet att yttra sig innan ärendet
avgörs.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att


remittera motionen till driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans diagnostik
och hälsa samt Närsjukvården med begäran om yttrande

Beslutsunderlag
 Beslutsfförslag Beredning av motion om mobil röntgen
 Motion från Sverigedemokraterna om införande av mobil röntgenverksamhet i
Halland
Expedieras till
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvården
Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Regionkontoret
Styrning och stöd
Samuel Lindh
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag
Datum
2021-05-06

Diarienummer
RS210536

Regionstyrelsen

Beslutsfförslag Beredning av motion om mobil röntgen
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 remittera motionen till driftnämnderna Hallands sjukhus, Ambulans
diagnostik och hälsa samt Närsjukvården med begäran om yttrande
Sammanfattning
Carita Boulwén, Stina Isaksson och Ann-Heléne Djivjak,
Sverigedemokraterna, har väckt en motion om försök med mobil
röntgenverksamhet i Halland.
Regionstyrelsens arbetsutskott har att besluta om remittering av motioner. En
nämnd vars verksamhetsområde berörs ska beredas möjlighet att yttra sig
innan ärendet avgörs.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
HR-direktör

Bilaga:
Motion om mobil röntgenverksamhet
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Styrelsens/nämndens beslut delges

Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Närsjukvården

Kungsbacka 210329
Motion om införande av mobil röntgenverksamhet i Halland
Statistik från Socialstyrelsen visar på att äldre spenderar längre tid på akutmottagningen än yngre.
För äldre multisjuka med stort omvårdnadsbehov innebär flera timmars väntetid på akuten också
ökad patientsäkerhetsrisk.
En vanlig orsak till sjukhusbesök hos äldre är behov av röntgenundersökning, till exempel efter
fallolycka i hemmet eller på särskilt boende och vid misstänkt benbrott. Att transporteras till och från
akuten samt vistas på sjukhus kan vara mycket ansträngande för en äldre person. För en person med
demenssjukdom kan det vara förödande att behöva vänta i flera timmar på att få rätt hjälp och vård.
Som ett led i arbetet för omställningen till nära vård samt för att minska trycket på våra
akutmottagningar behöver vi arbeta för nya lösningar och arbetsmetoder. Vården ska finnas nära
patienten. Särskilt äldre och multisjuka har behov av att vården kommer till dem istället för att de ska
behöva uppsöka läkare och därmed utsättas både för onödig väntan och ökade risker till följd.
Införandet av mobil röntgen i Halland skulle vara ett sätt för oss att komma närmare det målet.
En stor fördel med mobil röntgen är att patienten kan läggas in direkt på en vårdavdelning, utan att
först behöva uppsöka akuten för att röntgas.
I ett flertal regioner har man infört mobil röntgen. Bland annat i Region Östergötland startades ett
pilotprojekt 2017-2018 i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång med motivering att
regionen ville underlätta för de som bodde i särskilt boende att få en enkel röntgen. Projektet visade
att mobil röntgen gav ökad trygghet, välmående och säkerhet för patienterna. Resultatet av detta
lyckade pilotprojekt blev införande av mobil röntgen.
Region Stockholm beslutade om upphandling redan 2015 och tjänsten infördes därefter.
Sommaren 2020 satsade Norrtälje kommun på ett pilotprojekt som till stor del finansierades av av
Region Stockholm. Motiveringen till projektet var att förbättra vården men även livskvaliteten för de
mest sköra äldre.
Nyligen överlämnade familjen Kamprads stiftelse mobila röntgenmaskiner med tillhörande bilar för
att användas i Region Kalmar, Region Kronoberg samt i Region Jönköping.
Studier från Skåne visade på att det rent samhällsekonomiskt är dubbelt så dyrt att röntga äldre
patienter på sjukhus jämfört med att använda mobil röntgen. Utöver den ekonomiska vinsten kan
dessutom onödigt lidande och oro hos patienter undvikas.
Med en satsning på mobil röntgen kan vi minska behovet av akutsjukvård och sjukvårdsbesök och
därmed minska belastningen på vården i Halland.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på
-Att Regionfullmäktige beslutar genomföra ett pilotprojekt med mobil röntgenverksamhet i Halland, i
egen regi eller i samarbete med kommunerna i länet.

För Sverigedemokraterna region Halland genom

___________________
Stina Isaksson (SD)
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Med vänliga hälsningar
Carita Boulwén
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