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Svar på medborgarförslag från Leif Hansson, om att tillskapa en aktiv
uremienhet med sex behandlingsplatser förlagda till Strömsund
(RS/651/2017)
Sammanfattning
Leif Hansson har lämnat in ett medborgarförslag om att tillskapa en aktiv uremienhet med sex
behandlingsplatser förlagda till Strömsund. Som grund för sitt förslag har bifogats en
utredning där förslagsställaren lyfter fram mänskliga, ekonomiska och medicinska fördelar
med en dialysenhet i Strömsunds kommun. Utredningen bifogas detta svar.
Region Jämtland Härjedalen har vid flertalet tillfällen utrett huruvida en dialysenhet i
Strömsund skulle vara möjlig. Samtliga utredningar har kommit fram till att det inte är
ekonomiskt fördelaktigt att bygga en dialysenhet i Strömsund utifrån den kostnadsökning på
drygt 800 000 kronor (exkl. kostnader för ombyggnationer) det skulle innebära. Det skulle
även medföra stora svårigheter att uppnå en god patientsäkerhet utifrån bemanningsläge i
Strömsund och vid de tillfällen då något händer som medför att patienten ändå måste åka till
Östersund.
Sammantaget bidrar detta till att Region Jämtland Härjedalen inte förordar
medborgarförslaget. Som tidigare utredningar visat är hemdialys, alternativt ett dialysrum vid
hälsocentralen det som regionen förordar.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
---------------

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar följande:
"Medborgarförslaget lyfter en fråga som genom åren varit omdiskuterad och utredd snart sagt
vartannat år. Även denna gång finns ett underlag för beslut som är väl
genomarbetat.Patientperspektivet är beskrivet, men i allt för liten grad beskrivs resornas
negativa inverkan på patienternas återhämtning, behandlingens resultat och möjlighet till
livskvalitet. Regionstyrelsen efterlyser metoder och teknik som för flertalet möjliggör att
huvuddelen av behandlingen kan utföras så nära patienten som möjligt. Beslutsunderlaget bör
även kompletteras med omvärldsexempel på lösningar utanför sjukhusen, i Sverige eller glest
befolkade delar av världen, där resorna försvårar en god behandling.
Nationella utredningar om sjukvårdens framtid samt Region Jämtland Härjedalens egna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2017-05-31

dokument, t.ex. LUP Primärvård, beskriver att framtidens sjukvård finns utanför sjukhusen,
närmare patienten och i högre grad i primärvården. Regionstyrelsen saknar detta perspektiv i
underlaget till beslut.
Regionstyrelsen vill också att möjligheten att sälja vård till grannlandsting/regioner
undersöks.
Med hänvisning till ovanstående återremitteras ärendet för komplettering av underlaget."
Eva Hellstrand (C) yrkar följande:
"Centerpartiet anser att det är klokt med en decentraliserad vård nära medborgarna.
Medborgarförslaget bifalls och regionstyrelsen får i uppdrag att genomför det på en rimlig
nivå."
Anton Nordqvist yrkar bifall till Bengt Bergqvist yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas idag eller återremitteras och
finner att ärendet återremitteras.

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
Medborgarförslaget lyfter en fråga som genom åren varit omdiskuterad och utredd snart sagt
vartannat år. Även denna gång finns ett underlag för beslut som är väl
genomarbetat.Patientperspektivet är beskrivet, men i allt för liten grad beskrivs resornas
negativa inverkan på patienternas återhämtning, behandlingens resultat och möjlighet till
livskvalitet. Regionstyrelsen efterlyser metoder och teknik som för flertalet möjliggör att
huvuddelen av behandlingen kan utföras så nära patienten som möjligt. Beslutsunderlaget bör
även kompletteras med omvärldsexempel på lösningar utanför sjukhusen, i Sverige eller glest
befolkade delar av världen, där resorna försvårar en god behandling.
Nationella utredningar om sjukvårdens framtid samt Region Jämtland Härjedalens egna
dokument, t.ex. LUP Primärvård, beskriver att framtidens sjukvård finns utanför sjukhusen,
närmare patienten och i högre grad i primärvården. Regionstyrelsen saknar detta perspektiv i
underlaget till beslut.
Regionstyrelsen vill också att möjligheten att sälja vård till grannlandsting/regioner
undersöks.

Expedieras till
Förslagsställaren Leif Hanssonoch Tommy Jonsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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