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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten arbetar aktivt för att erbjuda länets invånare nya sätt att
komma i kontakt med vården och därmed minska risken för uteblivna vårdbesök. Regionen anser att lösningen med vårdpuck inte är aktuell i dagsläget
och arbetar istället med införandet av andra digitala lösningar för att säkerställa att patienternas kommunikation med vården blir så enkel som möjlig.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten testar
systemet med vårdpuck för att därefter ta ställning till eventuell implementering, i första hand inom BB/förlossning och kirurgi/operation.
Nämnda områden på Sunderby sjukhus har utrett möjligheten till införande
av vårdpuck och samtliga har valt att avstå. Systemet påverkar inte effektiviteten i vården och egna digitala lösningar som fyller behoven är på gång
varför Region Norrbotten avslår motionen.

Ärendet
Digitala tjänster och lösningar ökar på flera områden inom hälso- och sjukvård. Systemet vårdpuck är framtaget av ett företag som specialiserat sig på
trådlös servicekommunikation. De erbjuder digitala mobila vårdpuckar som
möjliggör för personal att kalla patient till läkarbesök och för patienten att
röra sig fritt inom sjukhuset i avvaktan på tid för besök. Systemet har testats
bland annat i Region Blekinge och Region Östergötland och flera verksamhetsområden på Sunderby sjukhus har utrett möjligheten till införande av
vårdpuckar. Tekniken är inte svår att införa och systemet kan underlätta för
patienter inom vissa verksamheter, dock går systemet inte att integrera med
journalsystemet VAS och man fann att flera nya arbetsmoment tillkom. Lanseringen av ytterligare ett externt system förutsätter att nyttan överväger i
förhållande till det merarbete och kostnader som uppstår.
Region Norrbotten arbetar med egna digitala lösningar som på ett effektivt
sätt kan förenkla för patienterna. Exempel på det är att Sunderby sjukhus har
möjliggjort bokade tider för barnundersökningar vilket löst det i motionen
påtalade behovet på BB/förlossning.
Även av ekonomiska skäl bör andra medicinska behov prioriteras före ett
införande av ett nytt system.
Digitaliseringsstrategin för framtidens hälsa och vård anger arbetets inriktning inom regionen. Prioriterade områden är bland annat ökad användarvänlighet, kvalitet, stabilitet och tillgänglighet i de system och tjänster som man
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dagligen använder samt bättre stöd. Enligt digitaliseringsavdelningen kan
införandet av mobil självincheckning utvecklas vidare efter grundinförandet
för att även täcka andra behov. Införandet sker stegvis på länets olika sjukhusorter med tillhörande hälsocentraler och avslutas i Luleå och Boden under hösten.
Bilagor:
Motion 19-2019 vårdpuck
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
IT/MT-Direktör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård
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