Öppet brev till Landstingsdirektör Svante Lönnbark
Med anledning av senaste tidens debatt i massmedia angående konsekvenserna som följer
genom kommunaliseringen av hemsjukvården. Vi som personal inom primärvård och
ambulansjukvård vill påtala hur denna, i nuläget mycket väl fungerande verksamhet under
jourtid, hotas att helt nedmonteras.
Just nu är det en väl fungerande organisation, som består av kvälls/nattpatrull med 2
distriktsköterskor som kvällar och nätter tar hand om hela västra Gästriklands hemsjukvård
och de omdiskuterade hembesöken. Det ger en hög patientsäkerhet med en bra, inarbetad
rutin för journalföring och överrapportering till hälsocentralerna, då de har tillgång till alla
hälsocentralers journaler.
Sköterskorna som idag arbetar kväll/natt har trots ett stort geografiskt område en mycket god
patientkännedom. Då det ofta rör sig om äldre, multisjuka människor som kan växla mellan
att vara hemsjukvårdspatient och hembesökspatient, gagnar detta patienterna.
Från och med 1 februari 2013 kommer det att se annorlunda ut. Då kommer sköterskorna som
går över i kommunal regi endast att sköta hemsjukvårdsbesöken. De akuta hembesöken skall
ambulanspersonalen ta hand om med uppbackning av distriktsköterskor i beredskap. Eftersom
de inte har tillgång till patientjournalerna och vet fortfarande inte hur överrapportering skall
ske kommer patientsäkerheten att äventyras.
Ambulanspersonalen har idag med (1 vecka kvar till införande) inte fått någon information
hur uppdraget skall lösas. Inga rutiner för hur de skall handla i olika situationer.






Det finns ingen lösning på hur dokumentation/överrapportering skall ske, de har inte
samma journalsystem som primärvården.
Ingen plats för extra material (katetrar och omläggning), övervikt i bilarna.
Ingen utbildning för nya arbetsuppgifter
Socialstyrelsen har granskat utlarmningstiderna som visat sig redan nu vara för långa.
Ytterligare arbetsuppgifter kommer inte att göra saken bättre.
För cirka 1 år sedan tog Taxi över prio 4-uppdrag från ambulansen pga hög
beläggning på bilarna, nu skall man återigen införa ”prio 4-uppdrag”. Statistiken visar
att prio 1 och 2 uppdrag ökar vilket också ökar beläggningen på bilarna.

Eftersom ambulansen i första hand en akutverksamhet har det tagits ett förslag, som innebär
att hälsocentralernas distriktsköterskor dagtid skall ha beredskap i hemmet nattetid för att vara
back-up till ambulansen om de får akuta uppdrag. Detta innebär att hälsocentralernas
bemanning dagtid blir sämre då arbetstidslagen säger 11 timmars dygnsvila vilket i sin tur
innebär sämre kontinuitet för patienterna dagtid.
Distriktsköterskorna tycker att beredskap i hemmet nattetid för dem 25 år tillbaka i tiden och
gör Gävleborgs Läns Landsting till en bakåtsträvande arbetsgivare.
Sammanfattningsvis undrar Vi varför inte låta de sköterskor på jourtid som nu finns i
landstinget, och dessutom kan och vill sköta både hemsjukvård och hembesök i hela västra
Gästrikland göra detta. Hemsjukvårdsbesöken jourtid/nattetid skulle kunna lösas genom
tjänsteköp. På så vis slipper man tvinga in ambulanspersonal och dag distriktsköterskor i en
dålig arbetssituation som inte heller på något vis gynnar patienterna.

Alla personalgrupper som är berörda, är eniga om att detta beslut skall rivas upp!
Varför nedmontera en verksamhet som fungerar väl för både patienter och personal.
Vi ser fram emot ett snabbt svar från landstingsdirektör Svante Lönnbark
Ambulanspersonal, distriktsköterskor på hälsocentralerna och kvälls/nattpatruller Västra
Gästrikland.

