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Yttrande över motion av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp)
om inrättandet av rullande vårdcentraler i Stockholms län
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
I motionen föreslås att Stockholms läns landsting inför rullande vårdcentraler för användning i Stockholms läns glesbygd. Som exempel på sådan
verksamhet nämns ett projekt i Värmland med mobil vårdcentral, bemannad
med allmänläkare och distriktssköterska. Motionärerna föreslår också att
Stockholms läns landsting engagerar sig i projekt med mobila vårdcentraler.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens
synpunkter i det här tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Sedan början på 1980-talet har Stockholms läns landsting en mobil läkarmottagning hela den isfria delen av året, genom båten som utgår från Djurö
vårdcentral. Den betjänar i huvudsak skärgårdsbefolkningen i Värmdö
kommun.
Angående det i motionen omnämnda projektet i Värmland har följande hänt.
Landstinget i Värmland (LiV), Hagfors kommun, Karlstads Universitet och
ett flertal företag slöt sig samman i syftet att utveckla en mobil mottagningsenhet. De gjorde en gemensam ansökan om projektmedel till Vinnova.
Verket för innovationssystem (Vinnova), har regeringens uppdrag att bland
annat ”…främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom
verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv.”
Vinnova beviljade pengar till en förstudie, då man tyckte projektidéen var
intressant. Men pengar till drift av projektet beviljades inte i samband med
det.

Bilaga:
Motionen
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När de sökande återkom efter förstudien fick de avslag på ansökan, då deras
projekt inte ansågs rymmas inom Vinnovas programområde.
LiVs egenfinansiering i projektet har med tiden blivit allt svårare att få till
stånd och de har heller inte letat efter nya externa finansieringsmöjligheter.
För närvarande befinner sig projektet därför i viloläge.
Det kan konstateras att tillgången på läkare och därmed möjligheten att rekrytera, är annorlunda i Stockholm än i Värmland. Likaså är även tillgången
till annan vård bättre i Stockholm.
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