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§ 62

Motion 11-2017 om fler vårdplatser och
vårdplatskoordinator på Sunderby
sjukhus
Dnr 4386-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Reservationer
Jens Sundström (L), Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och
Nils-Olov Lindfors (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Jens Sundström, Liberalerna, yrkar i en motion att:


Vårdplatskoordinator ska finnas i tjänst året om och dygnet runt på Sunderby sjukhus. Vårdplatskoordinatorn ska, organisatoriskt eller via delegation, ges beslutsrätt utöver ordinarie linjeorganisation.
 Fler vårdplatser inrättas på Sunderby sjukhus samt att omsorgsplatser för
medicinskt färdigbehandlade patienter utreds som ett effektivare alternativ än vårdplatser på vårdavdelning.
Regionen bedömer att nuvarande organisation vid Sunderby sjukhus och på
länsdelsjukhusen är tillräcklig för styrning av vårdplatser i länet. För att avlasta Sunderby sjukhus har Regionledningen beslutat att utreda andra temporära vårdplatsalternativ.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten antog 2015 en gemensam rutin för styrning av vårdplatser vid Sunderby sjukhus som bland annat innebar att funktionen vårdplatskoordinator tillsattes med legitimerade sjuksköterskor. Under året har uppdraget som vårdplatskoordinator överförts till undersköterskor på akutmottagningen. Brist på sjuksköterskor gör att verksamheten behöver säkerställa
att funktionen finns tillgänglig dagtid, kvällar och helger. Flertalet vårdavdelningarna har också tillsatt egna koordinatorer under dagtid och som bemannas av undersköterskor.
Vårdplatskoordinatorerna på akuten har i uppdrag att hålla sig informerad
om tillgången till vårdplatser på Sunderby sjukhus och i länet. De håller i
dagliga avstämningsmöten för uppdatering av disponibla vårdplatser och
möjligheten till omfördelning av personal. Utöver vårdplatskoordinatorerna
finns funktionen länsövergripande medicinskt ansvarig vid Sunderby sjukhus
som bemannas av chefer i linjen. I samråd med bakjour på länsdelssjukhusen
beslutas vid behov om överflyttning av patienter. Befintlig organisation fungerar väl och spelar en viktig roll i att upprätthålla patientsäkerheten och
kvaliteten. För att ytterligare förbättra och utveckla arbetet genomförs under
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våren en utvärdering av nuvarande rutin för daglig styrning. Målsättningen
är att en ny rutin antas före sommaren.
Vårdplatssituationen på Sunderby sjukhus är ansträngd. Orsaken är att utskrivningsklara patienter från Boden och Luleå kommuner blir kvar på sjukhuset samt att det råder brist på sjuksköterskor. Personer i behov av vård och
omsorg i hemmet är ett ansvar för kommunen. I avvaktan på att utskrivningsklara patienter erbjuds primärkommunal omsorg, samt för att avlasta
Sunderby sjukhus, utreds andra temporära vårdplatsalternativ.
Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L) och Kenneth Backgård (NS) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jens Sundströms förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Bilagor:
Motion 11-2017 om fler vårdplatser och vårdplatskoordinator på Sunderby
sjukhus
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