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§ 22 

Motion 22-2019 om vårdteam vid 
svårbedömda patienter 
Dnr 2996-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.  

Yttrande till beslutsförslaget 
Alla patienter har rätt till en kvalificerad bedömning av sitt sjukdomstill-

stånd. Utifrån behov kan flera medicinska kompetenser involveras för att 

kartlägga sjukdomsbild och göra bedömning om lämplig behandling. Region 

Norrbotten arbetar idag på detta sätt inom flera områden och ska fortsätta i 

denna riktning utifrån målsättningen om en nära och personcentrerad vård 

för alla regionens invånare. Specifika arbetssätt för diagnos och behandling 

fastställs i verksamheten. Region Norrbotten beslutar därför att avslå mot-

ionen.  

Sammanfattning 
Helena Ölund (S) föreslår i en motion att regionen utvecklar arbetssätt som 

bygger på multidisciplinära vårdteam vid diagnos och behandling av svårbe-

dömda patienter. Regionen avser fortsätta pågående arbeten i riktning mot en 

mer personcentrerad och samordnad vård. Verksamheten ansvarar för att ut-

forma arbetssätten för detta. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S) föreslår bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Anders Öbergs förslag och 

finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ärendet 
Samverkan i multiprofessionella team är vanligt förekommande inom vården 

i Region Norrbotten. De finns till exempel inom rehabilitering, psykiatri och 

vård av multisjuka äldre. Samverkan kan ske både vid bedömning/kartlägg-

ning av sjukdomsbild samt vid beslut om behandling. Inom cancervården 

finns till exempel ett särskilt standardiserat vårdförlopp för att hantera utred-

ning av allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. Där används 

så kallade multidisciplinära konferenser vid behov för att göra en samlad be-

dömning av patientens sjukdomsbild och lämplig behandling. Personcentre-

rade och sammanhållna vårdförlopp för olika kroniska sjukdomar är nu un-

der framtagande nationellt och kommer att implementeras i regionen från 
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2020 och framåt. Dessa ska bidra till att patienter med kroniska sjukdomar 

får strukturerade och väldokumenterade vårdförlopp där ledtider målsätts 

och följs upp.  

Patienter som har behov av insatser från fler olika aktörer, både internt inom 

regionen samt externt, har rätt till en samordnad individuell plan som tas 

fram i samverkan mellan de aktörer som är involverade i patientens behand-

ling. Planen är en viktig del för att skapa samordning runt patientens behov. 

Regionen är, liksom övriga landets hälso- och sjukvård, inne i en föränd-

ringsprocess i riktning mot nära vård där personcentrering och tillgänglighet 

är centrala utgångspunkter. Det innebär att vården i större utsträckning än 

idag kommer att organiseras runt individens behov istället för att utgå från 

vårdens uppdelning i olika specialiteter. Samordning och samverkan mellan 

olika kompetenser är ett naturligt arbetssätt för personcentrerad vård och 

regionen avser att arbeta vidare med denna typ av arbetsformer inom ramen 

för utvecklingen av nära vård. Det kommer skapa bättre förutsättningar att 

ge en god och nära vård till individer med komplexa sjukdomsbilder och 

undvika situationer där patienter ”bollas runt” mellan olika medicinska spe-

cialiteter. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Motion 22-2019 om vårdteam vid svårbedömda patienter 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschefer Närsjukvård 

Divisionschef Länssjukvård 

Utvecklingsdirektör 

Verksamhetsdirektör 

  


