Motion

13 maj 2008

Motion av Håkan Jörnehed m fl (v) om att införa mottagningar där
distriktssköterskor får ansvara och bedriva egen mottagning, s.k.
distriktssköterskeledda mottagningar
Distriktssköterskan är en viktig stöttepelare i arbetet med att bedriva öppen hälso- och
sjukvård. Distriktssköterskan har åtminstone fram till införandet av Vårdval Stockholm, haft
ett områdesansvar och varit en känd person i stadsdelen eller i samhället. Hon eller han har
stått för god lokalkännedom i stadsdelen och god kunskap om befolkningens hälsa i området.
Både familjer och den enskilda individen har stor tillit till distriktssköterskans kunskap.
Distriktssköterskan har specialistutbildning, först legitimerad sjuksköterska och därefter
specialistutbildning. En utbildning med inriktning mot att se helheten i omsorgen och
omvårdnaden av människan. Att stödja och stärka människans resurser, egenvårdsförmåga,
motivation och livsstil. Därför är helhetsperspektivet med områdeskunskap, familjekännedom
och patientens hemsituation avgörande faktorer för distriktssköterskans mål med sitt arbete.
Vänsterpartiets uppfattning är att vården och framförallt närsjukvården inte använder sig fullt
ut av distriktssköterskans kompetens och kunnande. Inte minst gäller det i det viktiga
förebyggande arbetet.
För att utveckla närsjukvården bör distriktssköterskans unika kompetens tas till vara bättre i
närsjukvården, vilket bäst görs genom att distriktssköterskan får ett eget tydligt uppdrag i
vården. Vi anser också att modellen med distriktssköterskeledda mottagningar bör prövas på
några områden för att sedan utvärderas. Om utvärderingen visar på bra resultat bör ytterligare
sådana mottagningar utvecklas. Vi tror att distriktssköterskeledda mottagningar skulle
tydliggöra och skapa bättre fokus på det förebyggande arbetet. Förmodligen skulle det bidra
till att vi delvis kunde komma bort från den enorma läkarfokusering som förstärkts ytterligare
i samband med införande av Vårdval Stockholm.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att distriktssköterskeledda mottagningar startas i
distriktssköterskor får ansvar för sin egen mottagning

Stockholms

läns

landsting

där

att belysa för- och nackdelar med distriktssköterskeledda mottagningar och betydelsen av att
bryta loss dem från vårdcentralerna
att distriktssköterskorna får ett helhetsansvar över hemsjukvården i sitt geografiska område
samt att distriktssköterskans uppdrag i närsjukvården tydliggörs
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