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Tre medborgarförslag om samarbete med Mora lasarett (HSN/210/2019)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen har mottagit tre medborgarförslag som rör samma område:
20190211 Att södra Härjedalen får tillhöra, eller åtminstone regionen verkar för ett samarbete
med Mora Lasarett RS/157/2019
20190212 Medborgarförslag om utökat samarbete med Mora Lasarett som Kommunstyrelsen
i Härjedalens kommun också behandlat. RS/160/2019
20190212 Att Södra Härjedalen ska tillhöra Mora Sjukhus. RS/186/2019
Förslagsställaren konstaterar att från Lillhärdal till Mora är det 117,4 km medan det till
Östersund är 226,6 km. Utifrån denna skillnad i avstånd konstaterar förslagsställaren vidare
att reskostnad med sjukresa i taxi till Östersund kostar 3600 kr men att kostnaden för taxiresan
till Mora borde vara ett billigare alternativ och kortare restid. Slutligen framförs synpunkter
på ambulansutryckningar som borde vara till närmaste sjukhus och om mer specialistvård
behövs så ligger Falun närmare än Östersund.
De framförda förslagen är




Att södra Härjedalen ska tillhöra Mora sjukhus
Om det går skriva avtal med Norge borde det gå göra det mellan landstingen också
Att regionen verkar för ett samarbete med Mora lasarett

Region Jämtland Härjedalen förstår de inkomna synpunkterna men vill ge följande
faktaupplysningar.
När en ambulans larmas ut finns ett system i hela Sverige där närmaste tillgängliga ambulans
används och om patientens skada/sjukdom är tillräckligt allvarlig skickas ambulansen till
närmaste sjukhus oberoende av länsgränser. Det händer alltså både att Moras ambulans
används i Härjedalen och att Härjedalens ambulans kör patient till Mora. Den nya
patientlägen från 2015 innebär att en patient fritt kan välja att lista sig på en Hälsocentral i
annat län precis som beskrivs i medborgarförslaget. En patient kan också fritt välja att få all
öppen specialiserad vård vi ett annat sjukhus än det ”egna” sjukhuset. Det är alltså redan nu
fullt möjligt för Södra Härjedalens medborgare att använda Mora lasarett för öppen vård. När
det gäller slutenvård, dvs åtgärder som innebär att patienten behöver vara inneliggande en tid,
behöver bedömning om behovet göras i det egna länet. Men när bedömningen är gjord kan
patienten använda sin rätt till Fritt vårdval som innebär att patienten kan be att få åtgärden
utförd i Mora istället för i Östersund.
För att friheten till öppenvård och nyttjandet av det Fria vårdvalet ska fungera finns i Sverige
ett Riksavtal som reglerar den ekonomiska ersättningen mellan de olika vårdhuvudmännen,
dvs i detta fall vad Region Jämtland Härjedalen ska betala till Region Dalarna för den vård
som Härjedalingarna får i Mora eller Falun. När en patient nyttjar sitt fria vårdval måste
patienten bekosta resa och eventuellt boende själv vilket gör att det finns ekonomiska fakta
för patienten att värdera. Det är dock en regions ansvar att förse sina medborgare och de som
visats i länet t ex turister och säsongsarbetare med den hälso- och sjukvård som de kan
behöva.
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Eftersom dessa regler redan finns i lagar, föreskrifter eller avtal finns det ingen anledning för
Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna att ingå något särskilt avtal. De regler som
hänvisas till gäller dock inte över en landsgräns vilket förklarar varför särskilda avtal är
skrivna med Norge för västra Härjedalen

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Expedieras till
Siv Reffel
Härjedalens kommun

Beslutsunderlag



SVar på tre medborgarförslag om samarbete med Mora lasarett
Borttagen på grund av personuppgifter.
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