INTERPELLATION ANG PROVTAGNING INOM PITEÅ NÄRSJUKVÅRDSOMRÅDE
Hälso- och sjukvården i Norrbotten är uppbyggd av vård i olika nivåer och divisioner med principen att
den vård som medborgarna ofta har behov av ska finnas nära och den vård vi sällan behöver kan finnas
lite längre bort. Den är dock alltid patienten och dennes vårdbehov som skall stå i centrum och de olika
vårdnivåerna skall organiseras runt patientens gemensamma vårdprocess.
I en sådan decentraliserad organisation av vården får hälsocentralerna en central roll och är en bärande
tanke att så mycket som möjligt skall göras på någon av våra hälsocentraler. Allt för patientens bästa.
I Piteå har vi dock kunnat nås av nyheten att denna princip inte gäller längre eftersom det finns långt
gångna planer på att det inom kort inte kommer att vara möjlig att på hälsocentralen ta prover inför besök
inom specialistsjukvården. Den enda provtagning som nu är möjlig är den som är ordinerad av någon av
hälsocentralens läkare. Detta innebär att patienter som har ska besöka någon av sjukhuset mottagningar
och är anmodade att ta prover inför besök i fortsättningen måste åka in till Piteå sjukhus för att göra det.
Det blir en längre resa, längre sträcka att färdas från parkering och inom sjukhuset, dvs mer besvärligt för
patienten och en sämre tillgänglighet.
Man kan kanske tycka att detta är en verksamhetsfråga och en bagatell för de som sällan gör detta, dvs de
som är friska. Men vem är det som ofta har behov av provtagning och specialistvård? Jo, det är de som
har hög sjuklighet, ofta äldre och/eller multisjuka. Att ta bort möjligheten att inför besök på sjukhuset ta
prover på sin hälsocentral innebär en försämring av tillgängligheten för denna grupp.

Med anledning av ovanstående frågar jag regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård
Är regionledningen medvetna om den försämrade tillgänglighet som detta kommer
att innebära för äldre personer, patienter med hög sjuklighet och multisjuka?
Är detta en medveten strategi att i besparingens tecken centralisera vården och
överföra fler uppgifter från hälsocentralerna till sjukhusen?
Kommer denna förändring att genomföras på samtliga sjukhusorter?
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