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Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om vård- och
hälsocenter i Husby
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Dag Larsson (S) att
en särskild folkhälsosatsning skall göras, vilket möjliggör ett centrum för
vård och folkhälsa i Husby.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-03-11
Skrivelse från Dag Larsson (S) om vård- och hälsocenter i Husby
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Inom vårdvalsmodellen finns idag flera olika avtalsområden, där bland
annat husläkarverksamhet ingår. Vårdvalet bygger bland annat på fri
etablering, vilket innebär att vårdgivare själva väljer på vilken plats i länet
de vill bedriva sin verksamhet. Sedan vårdvalet infördes har antalet
husläkarmottagningar i länet ökat kraftigt. En länsdel som fått en
förstärkning när det gäller utbudet av husläkarmottagningar är RinkebyKista stadsdelsområde. Ytterligare två husläkarmottagningar har etablerat
sig i området och ännu en husläkarmottagning har auktoriserats med
planerad driftstart innan sommaren 2011. Därtill kommer att förvaltningen
efter beslutet om avveckling av Husby vårdcentral har kontaktats av en
vårdgivare som uttryckt intresse av att etablera ny husläkarverksamhet i
Husby centrum. Enligt den information som har lämnats till förvaltningen
kommer vårdgivaren att lämna in en ansökan om auktorisering när man
har hittat lämpliga lokaler för verksamheten.
I skrivelsen påtalas de stora skillnaderna i ohälsa som i dag finns mellan
ekonomiskt fattiga och rika områden. Vidare påtalas att det mot denna
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bakgrund är olyckligt att Husby vårdcentral läggs ner, eftersom det är en av
regionens fattigaste.
Med tanke på omfattningen av nuvarande och planerat vårdutbud av
husläkarverksamhet i stadsdelsområdet är behovet av husläkarverksamhet
för invånarna i Husby enligt förvaltningens bedömning väl tillgodosett,
även efter avvecklingen av Husby vårdcentral. Därutöver är det viktigt att
framhålla att avvecklingen av Husby vårdcentral innebär att resurser flyttas
till Akalla vårdcentral, vilket innebär att en förstärkning görs av
verksamheten i en av vårdcentralerna i Husbys närområde.
I skrivelsen föreslås att ett särskilt centrum för vård och hälsa ska inrättas i
Husby, med tydliga samband mellan sjukvård, forskning och ett
förebyggande arbete.
Förvaltningens bedömning är att detta förslag har många likheter med det
arbete som just nu pågår med att etablera så kallade akademiska
vårdcentraler i länet. Vid dessa vårdcentraler ska patientnära forskning
bedrivas och den vetenskapliga kompetensen hos personalen i
primärvården ska stärkas. Enligt nuvarande planering ska inledningsvis
fyra akademiska vårdcentraler etableras och vara strategiskt placerade i
länet.
I dagsläget är det inte bestämt var dessa fyra första akademiska
vårdcentraler skall lokaliseras men enligt tidsplanen kommer detta att vara
klart innan sommaren 2011. Förvaltningens förslag är därför att invänta
besked angående lokalisering av akademiska vårdcentraler innan vidare
utredning av en eventuell folkhälsosatsning i området genomförs.
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