Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2017-09-20
Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

RS/651/2017
Svar på medborgarförslag på Leif Hansson om att tillskapa
en aktiv uremienhet med sex behandlingsplatser förlagda till
Strömsunds kommun
Ärendebeskrivning
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.
Medborgarförslaget återremitterades vid regionstyrelsens sammanträde den 31 maj
2017.
Region Jämtland Härjedalen har vid flertalet tillfällen utrett huruvida en
dialysenhet i Strömsund skulle vara möjlig. Region Jämtland Härjedalen anser det
viktigt att beakta medborgarnas förslag och vill hitta nya möjligheter att utveckla
vården. Dialysenheten jobbar ständigt med detta och ser förslaget om att starta en
filial i Strömsund som intressant och utmanande men inte utan risker. Det finns en
vilja att ge möjlighet till behandling så nära patienten som möjligt, vilket också är
ett mål i den nuvarande regionplanen. Att fortsätta att utveckla möjligheten att
dialysera i hemmet är ett prioriterat område och sker idag i de flesta delar i Sverige,
Region Jämtland Härjedalen inkluderat. Den rådande trenden är också att utbilda
fler patienter till att klara egen dialys i hemmet allt eftersom tekniken blir enklare
att hantera. Detta är också en kostnadseffektiv lösning i förhållande till att starta
fler dialysenheter vid hälsocentraler i länet. Att bemanna hälsocentralen i
Strömsund med personal som är kunniga inom dialysområdet och skapa en
dialysfilial är således inte möjligt, främst på grund av
- Svårigheter att uppnå hög patientsäkerhet
- Svårigheter med tryggad bemanning och kompetens
- Kostnadsökningar för personal, dialysmaskiner och lokalanpassningar som
inte uppvägs av de minskade resekostnaderna
Sammantaget bidrar detta till att Region Jämtland Härjedalen inte förordar
medborgarförslaget. Utredningen bifogas detta svar.
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