Folkpartiet liberalerna

Motion av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande
av rullande vårdcentraler i Stockholms län
Ambulerande vårdcentraler/husläkarmottagningar, som ger sjukvård på de orter
där människor bor, bör tillskapas för användning i Stockholms läns glesbygd.
Löften om jämlik sjukvård klingar falskt, när de som bor i länets glest befolkade
delar måste åka miltals, för att få vård av sin allmänläkare eller distriktsköterska.
Landstinget i Värmlands län, universitetet i Karlstad, Hagfors kommun och ett
antal företag, bl a ett som bygger husbilar, arbetar i ett projekt om mobil
vårdcentral. Verket för innovationssystem, Vinnova, anser att projektet har
betydelse ur ett glesbygdsperspektiv och även en potentiell och generell betydelse
för hela landet. Vinnova har beviljat projektmedel för att genomföra en förstudie.
Den värmländska rullande vårdcentralen bemannas med en allmänläkare och en
distriktsköterska. Vårdcentralen/husläkarmottagningen skall klara av många slags
provtagningar och undersökningar. Den skall också vara uppkopplad så att
konsultation med specialist blir möjlig. Även i Jämtlands län bryts nya vägar för
att möta befolkningens vårdbehov. Uppbyggnad av en mobil vårdcentral studeras,
liksom IT-baserad telemedicin.
Koncepten kan mycket väl användas i Stockholms län om man vill ge en flexibel
och jämlik vård till hela befolkningen. Vissa områden i Stockholms län är glest
befolkade i t ex Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Ekerö kommuner. I vissa av
dessa områden har det varit svårt att rekrytera personal. Verksamheten har byggt
på vikarier. För att kunna ge en god vård i dessa glest befolkade delar av vårt län
kan rullande vårdcentraler vara ett bra alternativ. Den rullande enheten bör utgå
från en vårdcentral i tätorten för att säkra bemanningen. Till verksamheten kan
också knytas barnavård och mödravård.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Stockholms läns landsting beslutar:
att snarast engagera sig i projekten om mobila vårdcentraler
att införa mobila vårdcentraler i Stockholms län så snart det är praktiskt möjligt.
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