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§ 74 Primärvårdens beredskap (RS/454/2016)
Ärendebeskrivning
Inom primärvården bedrivs idag jour och beredskap med olika upplägg.
Sammantaget finns 7 olika jour och beredskapsområden. Under vissa delar
av dygnet, framförallt nattetid, sker på flera håll få kontakter med läkare.
Syftet med denna förändring är att förlägga så mycket som möjligt av
läkarnas arbetstid till vardagar. Ett krav är att effektivisera jour och
beredskapen i primärvården utan att äventyra patientsäkerheten.
Målet med utredningens förslag är
-

En verksamhet där befolkningens akuta vårdbehov tas om hand på
ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.

-

Ökad tillgänglighet i form av fler läkartimmar under vardagar,

-

Bättre arbetsmiljö genom att undvika nattarbete och ensamarbete
för distriktsläkarna och minimera telefonstörningar under pågående
patientarbete.

-

Om möjligt använda ny teknik och samarbeta med andra vårdgivare.

-

Sänkta kostnader i primärvården

Nuvarande beredskapsorganisation grundades ett flertal decennier tillbaka
och har inte förändrats påtagligt efter detta. Det är dock mycket annat som
förändrats som bör beaktas när beredskap i länet analyseras:


Demografin har förändrats, med minskad befolkning i vissa områden
och ökad befolkning i andra områden



Ambulansverksamheten har förändrats de senaste åren med en
högre kompetens i besättningen (alltid sjuksköterska med i
ambulansen) men också med att ambulansen vårdar patienterna
mer för att sedan antingen skjutsa dem till akutmottagningen eller
ev. kunna lämna dem hemma dvs hänvisa till annan vårdnivå. Ett
flertal vårdprocesser (ex. höftprojektet och ”hjärnvägen”) har i sin
process att patienten så snabbt som möjligt skall in till sjukhus utan
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att primärvården blir inblandad.
Förslaget innebär att Härjedalen, Åre och Strömsund fortsätter vara egna
beredskapsområden, dvs verksamheten där påverkas inte av dessa
förändringar.
Förslaget betyder att Berg, Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund blir ett
jour– och beredskapsområde, med en jourläkare på akutmottagningen och
en bredskapsläkare för telefonsamtal mm och möjlighet till bokade
läkarbesök under helger på Hälsocentralerna.
Nuvarande beredskapsorganisation i dessa fem kommuner kostade 2015 ca
13,6 miljoner kronor. Förslagets organisation beräknas kosta ca 7 mkr, dvs
en kostnadsminskning på 6-6,5 mkr.

Beslutsunderlag
Utredning av primärvården jour- och beredskapsorganisation

Regiondirektörens förslag
1. Förslaget till samlad jour- och beredskapsorganisation för Berg,
Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund godkänns, med start 201605-01.
2. Utvärdering ska göras efter 6 månader och redovisas i
Regionstyrelsen.
-----------Inför behandlingen av ärendet har beslutsunderlagen kompletterats med en
risk- och konsekvensanalys och en reviderad version av utredningen.
-----------

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändring i regiondirektörens förslag:
1. Inriktningsbeslut om samlad jour- och beredskapsorganisation för …
godkänns.
2. Utvärdering ska göras 6 månader efter införande och redovisas i
regionstyrelsen.
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Elin Lemon (C) yrkar följande:
”Centerpartiet anser att det finns brister i det underlag som presenteras för
regionstyrelsen. Den statistik som redovisas är otillräcklig och
omvärldsanalysen är snäv.
Dialogen mellan regionen och kommunerna är otillräcklig i ärendet. Den
dialogen är av allra största vikt för att beslutet ska vara väl förankrat.
Regionala samverkansrådet är det organ som ska användas för förankring
och dialog mellan kommunerna och regionen.
Centerpartiet yrkar att ärendet lämnas till regionala samverkansrådet för
yttrande innan beslut av regionstyrelsen.”
Monalisa Norrman (V) yrkar följande:
”Att primärvårdens ledning förstärks med en 100 % tjänst med uppdrag att
samordna och leda förändrings och utvecklingsarbetet. Finansiering bör
kunna sökas inom professionsmiljarden.”
Anders Frimert (S) yrkar avslag på Elin Lemons och Monalisa Norrmans
yrkanden.
Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till Monalisa Norrmans yrkande.
Susanné Wallner (M) yrkar bifall till Ann-Marie Johanssons yrkande och
avslag på Monalisa Norrmans yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Elin Lemons yrkande om att skicka
ärendet på remiss till regionens samverkansråd eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och sitt eget
yrkande och finner sitt eget yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans yrkande och finner
det avslaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Inriktningsbeslut om samlad jour- och beredskapsorganisation
för Berg, Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund godkänns.
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2. Utvärdering ska göras 6 månader efter införande och redovisas
i regionstyrelsen.

Reservationer
Elin Lemon (C) och Eva Hellstrand (C) reserverar sig till förmån för
Elin Lemons yrkande.
Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) reserverar sig till
förmån för Monalisa Norrmans yrkande.

Utdrag till
Områdeschef Primärvården
Planeringschef
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