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Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Följ upp och redovisa bemanningen på
länets vårdcentraler
Hur många patienter är i genomsnitt inskrivna per läkare på vårdcentralerna i
Kronoberg? Hur många anställda finns totalt på länets vårdcentraler? Har vi fler
eller färre anställda per patient idag än för 10 år sedan?
Ovan är exempel på några frågor vi socialdemokrater ställt i interpellationer 2019.
De svar vi fick var att det i uppdragsspecifikationen för vårdval primärvård i
Kronoberg är ”tydligt att varje vårdcentral ska klara sitt uppdrag, därav följs inte
bemanningen upp.”1
Att öppet redovisa hur bemanningen ser ut ökar transparensen och tillgängligheten
för medborgarna som ska ta ställning till vilken vårdcentral de vill skriva sig hos.
Det ökar också möjligheterna för de folkvalda politikerna som ska ta ställning till
vad som ska styra villkor och ersättning för primärvården i regionen att fatta rätt
beslut. Ska vi exempelvis göra riktade insatser för att höja andelen psykologer på
vårdcentralerna behöver vi veta hur många som finns idag.
När uppdragsspecifikationen för Vårdval Primärvård 2020 behandlades på
regionfullmäktige i september 2019 yrkade vi socialdemokrater därför på att:
”Under avsnitt 7 Uppföljning lägga till uppdrag om att samtliga vårdcentraler
verksamma i Region Kronoberg ska redovisa siffror för bemanning, inkl.
mottagande av praktikanter". Det blev avslag.
Ett av argumenten för avslag var att det skulle vara administrativt krävande för
verksamheterna att rapportera in bemanning. Vi är övertygade om att
vårdcentralerna redan idag gör egna uppföljningar, eftersom att det är
grundläggande för att ha koll på ekonomi och kunna planera verksamheten.
Siffrorna borde således inte vara svåra att också rapportera in till Region
Kronoberg.
Om vi har lärt oss någonting av Coronapandemin är det att det är viktigt att ha god
koll på och insyn i vårdens verksamheter. I det ingår givetvis också bemanning.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

uppdrag om att samtliga vårdcentraler verksamma i Region Kronoberg
ska redovisa siffror för bemanning, inkl. mottagande av praktikanter
läggs till i vårdvalsspecifikationen för primärvård i Kronoberg 2021.
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Se interpellationssvar för interpellation 19RGK1628 samt interpellationssvar för interpellation 19RGK798.

