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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2016 Det
akuta mottagandet i en förändrad vårdstruktur
Vi har fortsatt högt tryck på våra akutmottagningar och är just nu
långt ifrån att uppnå målen för det akuta mottagandet i en förändrad
vårdstruktur.
Landstingsrevisorerna visar i sin rapport att omorganisationen haltar
och att flera delar saknas för att nå en effektiv sammanhållande
akutvård.
Miljöpartiet delar revisorernas och förvaltningens uppfattning att det
saknas principer för vägledning av akutsökande patienter till rätt
vårdnivå. Det är avgörande att informationen om var vården ska ges
blir tydlig till samtliga vårdaktörer och till hela befolkningen. Om inte
den kunskapen når ut kommer inte vårdflödena att ändras. Vi vill
därför se en snabb och strategisk satsning på detta område.
Nya vårdflöden kräver samtidigt att vårdstrukturen är på plats.
Miljöpartiet känner stor oro över att vi endast kan öppna tre
närakuter under 2017.
Vi vill också att landstinget skyndar på processen med att förvandla
primärvården till hälso- och sjukvårdens bas. För det krävs att
husläkarmottagningarnas uppdrag och öppettider utökas. Annars
riskerar närakuterna att få ta emot patienter som inte får en tid hos
eller inte hinner gå till husläkaren.
Den prehospitala vården behöver också förändras, och det är positivt
att vi har tagit beslut om mål för denna vård och förändrat
styrningen. Jourläkarbilarna och sjuktransporterna måste nu ges
förutsättningar att avlasta ambulansvården så att
ambulanstransporternas andel tid ute på vägarna minskar. På så vis
kan ambulansen få kortare utryckningstid när den behövs, samtidigt
som personalens arbetsmiljö förbättras.
Miljöpartiet saknar också en tydlig strategi för hur det geriatriska
direktintaget ska öka. Revisorerna påpekar i sin rapport att
direktintaget till geriatrisk vård har minskat, trots att landstinget
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sedan länge haft som mål att öka det. Miljöpartiet vill se en
genomlysning av hur detta kan förändras.

