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Motion till Regionfullmäktige i Norrbotten. 
  
  
Kalix, E-sjukhuset. 
  

Därför är Kalix med närområde lämpligt att profileras som E-sjukhus! 
  
Under många år har Kalix och Östra Norrbotten varit aktiva i den digitala omställningen i Norrbotten. Här 
finns en demografi som kräver innovativa lösningar. Om 17 år är mer än 60 procent av befolkningen i 
Övertorneå 65 år och äldre. En multisjuk och åldrad befolkning är motorn för att påskynda en förändring. 
För att klara vårt uppdrag är morgondagens lösningar redan en sanning i glesbygden. Idag arbetar man 
med Jour på distans, där läkare via Kalix akutmottagning har jour för hela närsjukvårdsområdet. Rond på 
distans. Palliativ vård på distans och på gång är Rehabilitering hemma 
Planerad mottagning på distans exempelvis hudmottagning, logopedmottagning, KBT- på distans 
Digitala vårdprogram med appar för hjärtsvikt, stroke, diabetes och kol 
Digital samverkan vid läkemedelsgenomgångar mm. 
  

E-sjukhus kommer att säkerställa en god kvalité för patienter i glesbygd 

När det lilla sjukhuset sträcker ut sina digitala tentakler och hälsocentralerna bygger upp sin 

verksamhet på moderna digitala lösningar blir de geografiska avstånden aldrig ett hinder. 

Patienten får hjälp direkt då behovet uppstår tack vare nya arbetssätt i kombination av den nya 

tekniken.   

Utvecklingen i det mobila samhället är omfattande och pågår förfullt, den digitala 

automatiseringen ritar en ny karta som underlättar samverkan och tack vare det möter 

medborgarnas behov.  



Hastigheten på utvecklingen gör att vi inte har råd att stå bredvid. Då ger vi stafettpinnen till 

något annat lag.  

E-myndighetens vision att Sverige ska vara ledande i E-hälsa år 2025 har inte en tydlig inriktning 

hur detta ska gå till.  

Här har Region Norrbotten med ett uttalat E-sjukhus i Kalix, möjligheten att både visa på HUR 

Sverige ska bli ledande i området och skapar samtidigt en affärsidé som går att sprida . Detta kan 

göras genom 

* Digitala lösningar 

* Kompetensväxling 

* Produktutveckling 

*Forskning. 

Patienterna har rätt att välja digital kommunikation och konsultation. Samtliga patienter ska 

erbjudas möjligheten till ett eget val. Integrera e-hälsa som en naturlig del av uppdraget att utföra 

vård. Patienten ska få vård hemma eller så nära hemmet som möjligt. Att patienterna ska känna 

sig trygga, i alla kontakter med vården. 

 

Vilka vinster ser vi av ett E-sjukhus: 

Att tillgodose patientens behov då det uppstår gör att insatsen inte behöver bli lika stor, vilket är 

ett vinnande koncept för både den enskilde medborgaren som för medarbetarna i vården 

E-hälsa är ett långsiktigt hållbart arbetssätt som hushåller med våra resurser. Här blir patienten 

mer delaktig i sitt tillfrisknande och kan själv styra mer av förloppet. En profil som E-sjukhus 

underlättar rekrytering och är stärkande för arbetsgivarvarumärket. Tekniken möjliggör 

exempelvis att olika specialister kan sitta var som helst i Europa eller landet, och kommunicera 

med patienter i Norrbotten, och vise versa. 

E-sjukhuset kan erbjuda spetskompetens och utbildning för exempelvis ST-

läkare i glesbygdsmedicin. E-sjukhuset blir en nod där alla intressenter inom digitala lösningar 

kan samlas och testa nya produkter, erbjuder en testmiljö via ett testlabb. Profilen E-sjukhus 

skapar framtidstro hos medarbetare som upplever sitt område vara nedläggningshotat. Det tar bort 

onödiga resor. Sparar miljö och skapar en säkrare vård för patienten.  

E-sjukhuset ökar patientens medverkan i att designa den bästa vården i glesbygden. Här kan en 

medborgare som varit patient och själv upplevt en resa genom vården, bli en ”stödpatient” och 

hjälpa till i den fortsatta utveckling.  

Regionfullmäktige föreslås besluta att: 
Kalix sjukhus får profilen E-sjukhus med ovanstående exempel på innehåll 
Att arbetet med profileringen starta omgående. 
  
  
Luleå den 9 oktober 2018 
Miljöpartiet de Gröna 
Agneta Granström 



  


