Motion om Utökad läkarmedverkan
Vårdval Hallands struktur om läkarmedverkan i de kommunala särskilda boenden samt
korttidsboenden har i princip varit oförändrad sen vårdvalet infördes 2007. Det är 13 år sen och
det har hänt en hel del sen dess. Befolkningen har både blivit äldre och ofta när de kommer in på
ett äldreboende så är de ofta sjukare och skörare idag än vad man var för 13 år sen.
Modellen innebär att utpekade vårdcentraler ser till så att det finns läkare som ger stöd och
support till äldreboendena. Det kan hända att det var tillfylles när modellen infördes 2007 men
situationen har utvecklats och behovet är något annat idag. Det har inte minst erfarenheterna
efter corona visat.
Idag ingår uppdraget läkarinsatser i kommunens särskilda boende för äldre samt läkarinsatser i
kommunens korttidsboende för äldre i vårdval Hallands uppdragsbeskrivning, parallellt med det
så finns ett särskilt uppdrag “läkarmedverkan i hemsjukvården” som närsjukvården i egen regi
utför. Dessutom finns även inskrivet i vårdvalsmodellen att samtliga vårdcentraler ska utföra
hembesök om behov finns.
När det gäller läkarmedverkan i hemsjukvården så är det enbart de som är inskrivna som får
möjlighet att ta del av detta stöd. Fler av de halländska invånarna har behov av detta stöd. Det
kan lätt bli missar med flera olika modeller och de som kan bli lidande av detta är de äldre
invånarna i Halland som riskerar att hamna mellan stolarna.
Vi menar att det finns anledning att se över och göra om både struktur och innehåll av denna
verksamhet. Det bästa sättet att göra det är i samråd och samverkan med de halländska
kommunerna men även i dialog med berörda.
Socialdemokraterna yrkar på att regionfullmäktige beslutar att:
•

Uppdraget avseende Säbo och Korttidsboende lyfts ur uppdragsbeskrivningen av vårdval
Halland samt att tillsammans med de halländska kommunerna formulera en gemensam
modern modell när det gäller läkarmedverkan på de kommunala boendena.

•

Utveckla modellen “läkarmedverkan i hemsjukvården” så den gäller samtliga som har ett
behov av detta stöd och inte enbart de som är inskrivna i hemsjukvården.
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