Interpellation till Hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande
Charlotta Svanberg
Planera sommarens verksamhet för minimal stängning
av vårdcentralerna
Ingen vill söka vård sommartid. Men det händer ändå att behovet uppstår.
Då är det bra om vården finns nära, där man är känd och van att gå.
Centerpartiet vill inte se några sommarstängda vårdcentraler, men om det ändå uppstår ett
akut läge ska region Kronoberg arbeta för att minimera stängningen och jämna ut dessa på
flera centraler för att inte någon ska stå helt stängd i flera veckor. Att en vårdcentral är helt
stängd i flera veckor medan grannvårdcentralen är öppen är ingen bra modell anser jag. Detta
leder till olägenhet för dem som är listade på den ena vårdcentralen och dess upparbetade
lokala nätverk. Exempelvis är det inte rimligt att Moheda socken med en befolkning på cirka
3 000 personer drabbas av lång semesterstängning. Andra exempel finns runtom i länet. Det
är betydligt längre mellan centrum i Rottne och Braås eller Tingsryd och Ryd än det är mellan
Moheda och Alvesta. Alla orter har dessutom ett omland, och befolkningen ökar runtom i
länet.
Det är fullt naturligt att semesterperioden är svår att bemanna med personal som vanligt, men
mera rimligt att vårdcentraler hålls öppna antingen växelvis eller vissa dagar per vecka i
samverkan. Det är absolut positivt och önskvärt med samverkan mellan olika vårdcentraler,
men denna samverkan bör ta hänsyn åt båda hållen.
Centerpartiet vill att den vård man behöver ofta ska finnas nära även på sommaren. Vi vill
också att alla vårdcentraler behandlas mer jämlikt, för att till exempel ha lättare att rekrytera
oavsett var vårdcentralen är belägen. Befolkningen växer – då behöver vi hålla uppe den nära
servicen över hela Kronoberg.
Med ovan beskrivning som bakgrund vill jag ställa följande frågor till Charlotta Svanberg
1. Hur ser bemanningsläget ut för våra vårdcentraler inför sommaren?
2. Vilka åtgärder är vidtagna för att minimera sommarstängda vårdcentraler?
3. Vilka initiativ kommer Hälso-/sjukvårdsnämndens ordförande ta för att arbeta med
frågan?
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