Motion etableringar av fler och nya vårdcentraler i Halland
“Vårdval Halland ska bidra till att den nya halländska närsjukvården ska vara ett naturligt
förstahandsval - med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård” så presenterades
reformen 2006 som beslutades i dåvarande Landstinget Halland när vårdvalsmodellen infördes
inom primärvården. Det var en stor förändring på många olika sätt och krävde initialt ett antal
olika justeringar i modellen för att komma så rätt som möjligt.
Modellen byggde framförallt på att sätta invånaren i fokus, att vården ska möta invånarnas behov
samt att ge invånarna reell valfrihet. Den skulle även ge medarbetarna större möjlighet att
utforma verksamheten. Den byggde även på kvalitetskonkurrens istället för priskonkurrens. Den
skulle följa upp resultat och inte enbart produktion och öppna för fler specialister i den nära
vården för att nämna några viktiga ingångar då. När Vårdval Halland startade 2007 fanns det 45
vårdenheter i Halland och Halland hade 290 000 invånare. Halland har sen dess vuxit med 36 748
invånare och var den 31/12 2020 326 748 invånare men antal vårdenheter har bara ökat
marginellt. Idag finns 49 vårdenheter i Halland
Däremot har vi kunnat se att utvecklingen av filialer skett, det kan vara en bra väg för att möta
behoven på nya bostadsområden men regelverket för dessa är idag inte ändamålsenliga och
behöver ses över. Både i syfte att ersätta dagens filialer med vårdenheter samt justera regelverket
så det leder till den utvecklingen vi vill se i regionen. Det har gjort att trycket på befintliga
vårdenheter blivit väldigt högt och det i en tid när mer och mer av vården ska ges nära invånarna.
Lagstiftningen (Lagen om Valfrihet) och den halländska vårdvalsmodellen skapar inte incitament
för att öka antal vårdenheter i Halland. Lagen förlitar sig på att etableringsfriheten ska lösa
problemet men så enkelt är det inte. Vi socialdemokrater ser stora behov av att Region Halland
tar ansvar för att möta behovet av vård som uppstår i och med den stora inflyttning som Halland
haft under lång tid. Regionen behöver göra justeringar i nuvarande modell men framförallt i
samråd med de Halländska kommunerna göra en planering av var det krävs fler vårdcentraler och
att ge uppdraget till närsjukvården i egen regi.
Mobila vårdcentraler skulle kunna vara ett komplement till filialerna för att möta invånarnas
behov nära.
Vi yrkar att regionfullmäktige beslutar att:
•
•
•

En översyn av förfrågningsunderlaget till Vårdval Halland görs avseende de delar som
handlar om etablering av filialer.
Kartlägga var behovet av fler vårdcentraler finns samt göra en plan för hur invånarnas
behov ska tillgodoses.
Skapa förutsättningar för mobila vårdcentraler i hela Halland.
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