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Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg

Fler läkare i äldreomsorgen
Coronapandemin har på ett smärtsamt sätt uppmärksammat brister i sjukvård
och omsorg för äldre på särskilda boenden och i hemsjukvård. Flera rapporter
har på olika sätt beskrivit bristerna och gett förslag på vad som behöver
förbättras. Den nationella coronakommissionens första delrapport pekar särskilt
ut att den medicinska kompetensen måste förstärkas inom äldreomsorgen.
Bland annat beskriver man att kommunerna måste ställa högre krav på tillgång
till läkarinsatser och att regionerna måste bli bättre på att säkerställa de
läkarresurser som krävs.
I Region Kronobergs uppdragsspecifikation för vårdval primärvård står tydligt
att ”Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, erbjuda
läkarresurser till samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter
en god hälso- och sjukvård. Uppfyller regionen inte avtalet att tillhandahålla
läkare har kommunen rätt att anlita läkare och få ersättning från regionen.”1
Regionen och länets kommuner har också undertecknat en överenskommelse
för hur samarbetet ska se ut under 2018-2022.2 Trots detta upplever många,
såväl medarbetare som patienter, att det är svårt att få ut läkare i
äldreomsorgen.
Socialdemokraterna föreslår därför att Region Kronoberg ser över hur vi kan öka
läkarmedverkan på särskilda boenden och inom hemtjänsten. Särskilt ska
möjligheten att införa medicinskt ansvariga läkare (MAL) i alla kommuner ses
över. Dessa skulle kunna vara anställda av Region Kronoberg och ha särskilt
ansvar för kommunens medicinska arbete samt kontakten med kommunernas
medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). Vi vill också att regionen ser över
om vår egen organisation kan stärkas genom att samla kompetensen inom
äldrevårdsområdet under en äldrevårdsöverläkare.
Översynen bör ske inom ramen för det pågående arbetet med nära vård och i
samband med att en ny överenskommelse för hemsjukvården ska tas fram.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

Region Kronoberg ser över hur läkarmedverkan på särskilda
boenden och hemtjänsten kan öka.

att

Region Kronoberg ser över möjligheten att införa ett system med
medicinskt ansvarig läkare (MAL) kopplad till varje kommun.

1

Region Kronobergs uppdragsspecifikation Vårdval Primärvård 2022, avsnitt 4.7 Läkarmedverkan i kommunal
hälso- och sjukvård, hemsjukvård över 18 år
2
Hemsjukvårdsavtal inom Kronobergs län för länets åtta kommuner och Kronobergs läns landsting
(regionkronoberg.se)

att

Region Kronoberg ser över möjligheten att inrätta funktionen
äldrevårdsöverläkare.
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