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§ 138

Motion 7-2017 om akademiska
hälsocentraler
Dnr 3902-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Reservation
Jens Sundström (L) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Det pågår ett aktivt och prioriterat arbete med att utveckla och stärka primärvården i regionen. I det arbetet är utbildnings- och forskningsfrågorna
centrala. En utredning har under förra året fördjupat frågan om form och
innehåll vad gäller utbildningshälsocentraler eller likande. Med utredningen
som grund inrättas nu en kompetensenhet inom primärvården i regionen.

Sammanfattning
Anne Kotavuopio Jatko (L) föreslår i en motion att Region Norrbotten ska
upprätta ”Akademiska vårdcentraler” enligt den modell som i dag finns inom
Stockholms läns landsting.

Ärendets behandling under sammanträdet
Jens Sundström (L) föreslår bifalla motionen. Sundström föreslår vidare ett
tillägg om att verksamheten förläggs i Kalix.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jens Sundstöms förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Motionären föreslår att regionen ska upprätta akademiska hälsocentraler
efter den modell som idag finns inom Stockholms läns landsting.
Under år 2017 har frågan om införande av utbildningshälsocentraler eller
likande utretts i regionen. I det arbetet har konstaterats att det idag inte finns
entydiga definitioner om vad som egentligen avses med och särskiljer akademiska hälsocentraler, akademiska sjukvårdsenheter, utbildningshälsocentraler och så vidare vad gäller benämning, innehåll och syfte. Utredningen
har inriktats på att finna lösningar anpassade för primärvården i Norrbotten.
Med utredningen som grund inrättas nu en kompetensenhet inom primärvården. Kompetensenheten ska bedrivas som en egen enhet med placering på en
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av länets hälsocentraler. Uppdraget för kompetensenheten blir att göra basala
bedömningar vid osäkerhet kring kompetensnivån hos legitimerade läkare
som söker ST (specialisttjänstgöring) i allmänmedicin samt kompetensvärdering av svenska läkare som utbildat sig i annat EU-land och söker en ST i
Norrbotten.
Vidare ska kompetensenheten kunna medverka till att genomföra utbildning/handledning av ST-läkare där det finns ett behov av extra insatser, samt
allmänt fungera som en stödjande funktion för verksamhetschefer, studierektorer, handledare och ST-läkare i utveckling av handledning samt kompetensvärdering.
Andra uppdrag för kompetensenheten blir att knyta kontakt med utländska
universitet med många svenska läkarstudenter för att främja rekrytering av
utlandsutbildade. Att utveckla samarbetet med regionens lektorer för att
stimulera till forskning inom allmänmedicin. Kompetensenheten får också en
viktig roll i att utveckla interprofessionellt lärande i primärvården.
Forskning inom primärvården
Hälsocentralerna i Boden/Luleåområdet är idag, tack vare den permanenta
läkarutbildning som finns vid Sunderby sjukhus, klassificerade som akademiska sjukvårdsenheter kopplade till medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Det ger redan idag möjligheter för personal inom primärvården att
ägna sig åt klinisk och patientnära forskning. Denna möjlighet understöds
även av interna, sökbara forskarstöd inom Region Norrbotten. Dessa stöd är
också öppna att söka oavsett var i länet man är verksam.
Bilagor:
Motion 7-2017 om akademiska hälsocentraler
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