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HSN/1721/2020
Initiativärende från David Adervall (S) angående den
medicinska äldrevården på kommunens särskilda boenden
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar att den handlingsplan som nu utarbetas och rör
ytterligare uppdrag när det gäller den medicinska äldrevården på
kommunernas särskilda boenden, snarast implementeras i den
regiondrivna primärvården.
Socialdemokraterna yrkar också att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar att uppmana regionstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs i
förfrågningsunderlaget för vårdvalet, så att handlingsplanen snarast
kommer att gälla - oavsett driftsform.
Den handlingsplan som åsyftas är de åtgärder som identifieras i svar på
IVOs Tillsyn av Region Jämtland Härjedalens ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. om äldrevården. (dnr
HSN/705/2020). Det svaret lämnas till IVO av Hälso- och
sjukvårdsdirektören senast 15 januari och till Hälso- och
sjukvårdsnämnden för kännedom.
Nämnden delar Socialdemokraternas syn på att åtgärderna snarast ska
implementeras i den regiondrivna primärvården.
Regiondirektören gav augusti 2020 i uppdrag till samordnande
primärvårdsläkare Kristina Seling och regionöverläkare Urban Tirén att
göra en kvalitetsgranskning av samtliga primärvårdsjournaler i COSMIC
tillhöriga personer med registrerad covid-19-infektion boende på
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Särskilda boenden, SÄBO, eller korttidsboenden, i Jämtlands Län under
tidsperioden mars-juli 2020 med fokus på Hälsocentralernas insatser. I
den rapporten (HSN/1736/2020) ges också ett antal
förbättringsrekommendationer.
Nämnden vill också uppmärksamma Regionstyrelsen på vikten av att
åtgärderna i både svaret till IVO och förbättringsrekommendationerna i
den interna kvalitetsgranskningen bearbetas av Regionstyrelsen så att
åtgärderna snarast kommer att vidtas i all primärvård oavsett driftsform.
Nämnden önskar också att Regionstyrelsen överväger om en förflyttning
av medel inom Hälsvalets ram bör göras så att en högre tilläggsersättning
ges för ansvar för särskilt boende och korttidsplatser för att markera
vikten av utökad tid för denna del i primärvårdens uppdrag.

Regiondirektörens förslag
1. De åtgärder som identifieras i svaret till IVO med anledningen av Tillsyn av
Region Jämtland Härjedalens ansvar när det gäller medicinsk vård och
behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som
bor på särskilt boende – ska snaras implementeras i den regiondrivna
primärvården
2. De förbättringsrekommendationer som finns rapporten från den interna
kvalitetsgranskningen av samtliga primärvårdsjournaler i COSMIC tillhöriga
personer med registrerad covid-19-infektion boende på Särskilda boenden,
SÄBO, eller korttidsboenden, i Jämtlands Län – ska också snarast
implementeras i den regiondrivna primärvården
3. Regionstyrelsen uppmärksammas på vikten av att åtgärderna i både svaret
till IVO och förbättringsrekommendationerna i den interna
kvalitetsgranskningen bearbetas av Regionstyrelsen så att åtgärderna
snarast kommer att vidtas i all primärvård oavsett driftsform.
4. Nämnden ber Regionstyrelsen överväga om en förflyttning av medel inom
Hälsvalets ram bör göras så att en högre tilläggsersättning ges för ansvar för
särskilt boende och korttidsplatser för att markera vikten av utökad tid för
denna del i primärvårdens uppdrag
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Utdrag till
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