
  
Motion till landstingsfullmäktige 

 

Gör Horndal till pilotprojekt 
för landsbygdsmedicin! 
Centerpartiet	  har	  länge	  kämpat	  för	  att	  vårdcentralens	  filial	  i	  Horndal	  ska	  få	  vara	  kvar.	  Tyvärr	  
har	  vi	  fått	  klart	  för	  oss	  att	  skenande	  kostnader	  för	  stafettläkare	  snabbt	  kommer	  att	  urholka	  
hela	  vårdcentralens	  ekonomi	  samtidigt	  som	  patienterna,	  särskilt	  äldre	  med	  högt	  vårdbehov,	  
får	  sämre	  service	  och	  många	  olika	  läkarkontakter.	  Därför	  har	  vårdcentralen	  tvingats	  stänga	  
filialen	  i	  Horndal.	  	  

Vi	  tycker	  att	  det	  är	  olyckligt	  då	  det	  framför	  allt	  drabbar	  äldre	  människor	  på	  landsbygden.	  En	  
fungerande	  närsjukvård	  har	  också	  stor	  betydelse	  för	  ortens	  näringsliv.	  För	  att	  hitta	  nya	  
lösningar	  och	  utveckla	  den	  moderna	  vården	  vill	  Centerpartiet	  att	  det	  startas	  ett	  pilotprojekt	  i	  
Horndal	  med	  mobil	  distriktssköterskemottagning	  och	  samverkan	  med	  kommunens	  
hemsjukvård	  för	  att	  finna	  lösningar	  för	  äldre	  som	  har	  behov	  av	  enklare	  vård,	  t	  ex	  provtagning	  
och	  omläggning.	  	  	  

Vi	  föreslår	  också	  internetbaserade	  tekniska	  lösningar	  där	  vårdtagaren	  kan	  ta	  egna	  prover,	  
vars	  resultat	  granskas	  av	  expertis	  på	  annan	  plats.	  I	  Norrbotten	  där	  man	  kommit	  långt	  i	  
utvecklingen	  kallar	  man	  detta	  för	  virtuella	  hälsorum.	  

För	  att	  äldre	  och	  sjuka	  människor	  ska	  slippa	  resa	  till	  akuten	  i	  onödan	  vill	  vi	  också	  att	  man	  
undersöker	  möjligheten	  för	  primärvården	  att	  under	  kortare	  tider	  hyra	  övervakningsplatser	  
på	  kommunens	  äldreboende	  i	  Horndal.	  	  

Centerpartiet	  föreslår	  därför	  att	  landstingsfullmäktige	  ska	  besluta	  

• att	  i	  skyndsamt	  och	  i	  samarbete	  med	  Avesta	  kommun	  och	  lokala	  aktörer	  utveckla	  ett	  
pilotprojekt	  för	  landsbygdsmedicin	  i	  Horndal	  där	  man	  undersöker	  följande	  
möjligheter	  till	  landsbygdslösningar:	  

o ”Virtuellt”	  hälsorum	  där	  invånarna	  i	  Horndal	  och	  By	  kan	  kolla	  blodtryck,	  
blodvärden,	  INR-‐värden	  och	  blodsocker	  med	  mera	  över	  nätet.	  

o Mobil	  distriktssköterskemottagning.	  	  

o Samverkan	  med	  kommunens	  hemsjukvård	  för	  att	  finna	  lösningar	  för	  äldre	  som	  
har	  behov	  av	  enklare	  vård.	  

o 	  Att	  möjliggöra	  för	  kommunen	  att	  utnyttja	  delar	  av	  primärvårdens	  lokaler	  i	  
Horndal	  för	  patienter	  från	  kommunens	  äldreboende	  som	  behöver	  extra	  vård	  
efter	  sjukhusvistelse	  och	  som	  är	  medicinskt	  färdigbehandlade	  innan	  de	  kan	  
återvända	  till	  sitt	  ordinarie	  boende.	  



o 	  	  	  Att	  Landtingsfullmäktige	  beslutar	  att	  uppdra	  till	  tjänstemän	  att	  
vårdcentralsfilialen	  i	  Horndal	  åter	  öppnas	  med	  det	  snaraste.	  
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Gunilla	  Berglund	  (C)	   	   	   Kerstin	  Kalin	  (C)	  
Ledamot	  i	  landstingsfullmäktige	   	   Ersättare	  i	  landstingsfullmäktige	  
	  
	  


