Motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om
distriktssköterskeledda mottagningar
I Kanada har särskilda och självständiga mottagningar startats med distriktsköterskor
(primary health-care nurse practioner). Mottagningarna är fristående och antalet
mottagningar har ökat kraftigt under senare år. Efter särskild utbildning kan
distriktsköterskorna beställa laboratorieprov, diagnostisera vissa sjukdomar och
skriva ut läkemedel. Dessutom tar sköterskan emot medicinska kontrollbesök,
vaccinationer och uppföljningar. Verksamheten bedrivs i nära samarbete husläkare.
Sköterskan på mottagningen har blivit den enskildes första och fasta kontakt med
sjukvården. Man strävar efter att husläkare, distriktsköterska och andra vårdgivare
ska samarbeta i ett nätverk men genom de var för sig driver sina egna mottagningar.
Det är viktigt att dessa nätverk är tillgängliga för besök vid akuta besvär på icke
kontorstid.
Även i Stockholms län skulle särskilda och självständiga mottagningar med
distriktsköterskor kunna utveckla primärvården och tillgängligheten. Genom att
distriktsköterskorna får möjlighet att arbeta ännu mer självständigt än idag och vid
särskilda mottagningar skulle möjligheten att kunna rekrytera sjuksköterskor till detta
verksamhetsområde öka. Mottagningarna kan vara inriktade på olika medicinska
områden t ex astmaskola, diabetesmottagning, hjärtmottagning m m. Ett nära
samarbete med husläkare måste finnas. Det är viktigt eftersom det kommer att ske en
generationsväxling de närmaste åren när 40-talisterna går i pension. Medelåldern är
ganska hög bland distriktsköterskor i Stockholms län. Till att börja med skulle dessa
mottagningar kunna drivas som försöksverksamheter.
Genom att distriktsköterskan får en mer självständig roll och ett större medicinskt
ansvar kan hon kunna avlasta husläkaren. Det är viktigt eftersom det är svårt att
rekrytera husläkare. Det är viktigt att dessa mottagningar drivs i mycket nära
samarbete med husläkare. Ett samarbetsavtal mellan husläkare och distriktsköterska
måste upprättas. Efter vidareutbildning skulle distriktsköterskan i kunna utöka sin
medicinska verksamhet. Det skulle öka tillgängligheten till vården och kontinuiteten..
Vi föreslår att landstingsfullmäktige beslutar:
att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län.
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