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Bilaga § 65

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation om Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”
Lena Lind (mp) har i en interpellation till mig om Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning” ställt följande
fråga:
”Kan du ge en nulägesbeskrivning av hur diskussionen går?”
Svar:
Det är en mycket vid fråga kring ett omfattande projekt som Lena Lind ställt till
mig. Jag vill därför först peka på utredningens nyckelområden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prioriteringsarbete
regionsamarbete (vårdsamarbete, kompetens, forskning och utveckling, rekrytering)
hemsjukvård
hälsofrämjande hälso- och sjukvård, egenvård
medborgarkommunikation
specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande)
närvård
finansiell samordning
vården som regionalpolitisk faktor

Aktuellt är det konsultuppdrag som behandlar Specialistvårdens omfattning på
ön och Närvård. Och där uppdraget och innehållet formulerats utifrån följande
frågeställningar:
1. Hur skall en struktur/vårdkedja utformas genom utökad/förändrad samverkan/samgående mellan hälso- och sjukvård inom socialtjänsten, primärvård
och specialistvård så att Gotlands speciella förutsättningar utnyttjas optimalt
och patienternas behov därmed bättre tillgodoses?
2. Hur kan behovet av sjukvård inom olika medicinska specialiteter tillgodoses –
vad behöver finnas på Gotland och vad kan utföras av andra vårdgivare?
Hela vårdkedjan skall belysas inklusive regionvård med tyngdpunkt på samarbetet med Stockholms läns landsting. Möjlighet till/konsekvens av samgående med fastlandsklinik för någon/några specialiteter skall särskilt belysas.
3. Hur skall arbetet under jourtid utformas med hänsyn till medicinsk säkerhet;
sjukhusbunden jour, beredskap i hemmet, samarbete med fastlandsklinik?
4. Finns det delar av hälso- och sjukvården på Gotland som med fördel skulle
kunna utföras i alternativa driftsformer?
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Medborgarkommunikationen innehåller en mängd olika aktiviteter fram t.o.m.
våren 2007 men där inriktningen är att de ska vara inriktade på att stödja kommunens politiker och medarbetare i genomförandet av Framtidsutredningen och bidra till att:
•

Öka kunskapen om hälso- och sjukvårdens villkor och förutsättningar idag och
i framtiden.

•

Öka medvetenheten om förestående utmaningar i hälso- och sjukvården på
Gotland.

Kommunikationen med medborgarna är en förutsättning för en bred förankring av
de olika politiska beslut som kommer att fattas kring den framtida hälso- och
sjukvården på Gotland.
Finansiell samordning är på god väg att organiseras och där Gotlands kommun
beslutat om att ingå i ett samordningsförbund.
Men det sker också olika aktiviteter inom övriga nyckelområden. För mer information och fördjupning vill jag rekommendera kommunens hemsida
http://www.gotland.se/imcms/21363
Således pågår samtal och diskussion på en mängd olika områden och också inom
och mellan olika intresse- och yrkesgrupper. Viktigt är att vi som förtroendevalda
också deltar i dessa samtal och även i en dialog med befolkningen i stort. Allt för
att försäkra oss om allas delaktighet kring den Gotländska hälso- och sjukvårdens
framtida åtagande och inriktning.

Åke Svensson
hälso- och sjukvårdnämndens ordförande

