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HÖG TID FÖR NÄRSJUKHUSENS ÅTERKOMST
Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Liberalerna vill utveckla den nära vården
med hög kompetens och god tillgänglighet, såväl fysiskt som digitalt. Närsjukvård ska bedrivas vid
vårdcentralerna, i patientens hem, i särskilda boenden och i seniorboenden. Alla ska ha rätt till en
fast husläkare på sin vårdcentral. Patienter med många och täta kontakter i specialistsjukvården ska
ha rätt till en fast vårdkontakt också där.
I dag bedrivs för mycket av vården på regionens stora akutsjukhus. Mycket av den vården kan med
fördel hanteras på regionens närsjukhus istället. Närsjukhusen ska vara ett naturligt stöd för
vårdcentralerna i närområdet. Det är genom att utveckla närsjukhusen, tillsammans med
vårdcentralerna, som vi kan avlasta akutmottagningar och korta köer i vården.
Närsjukhusen ska bli navet för att skapa en sömlös vård där patienten inte känner av gränser mellan
olika verksamheter, vare sig om de är regionala, kommunala eller privat drivna. Närsjukhusen
måste inte innehålla samma saker överallt. Där ska finnas ett lokalt anpassat vårdutbud.
Närsjukhusen ska organiseras med unika uppdrag frikopplade från akutsjukhusen. På sikt bör även
närsjukhusen styras och ledas i en egen organisation där särarten värnas.
Närsjukhusen ska fungera som en samlad resurs för såväl äldre och multisjuka, som för barn och
unga. Syftet ska vara att samla, samordna och gemensamt möta deras behov av vård. Det handlar
främst om den vård som ska finnas nära invånarna och nära de kommunala verksamheterna som
skola, hemsjukvård och äldreomsorg. Verksamheten ska bygga på samverkan mellan hälso- och
sjukvårdens verksamheter och närliggande kommuner.
Närsjukhuset ska gemensamt driva närsjukvårdsplatser i samarbete mellan specialistvård,
operationsverksamhet, kommunal vård, vårdcentralerna och husläkaren utifrån patienternas behov.
Genom att nyttja närsjukvårdsplatserna optimalt går det att göra operationer även på fredagar, trots
att det i vissa fall leder till behov av slutenvårdsplatser. Framtida närsjukvårdsplatser är en
utveckling av de samarbeten som redan finns inom nuvarande mobila team.
Närsjukvården ska i huvudsak hållas samman av vårdcentralen och ska inkludera förebyggande och
hälsofrämjande insatser, samt stöd till närstående. Möjligheter till samverkan med andra lokala
aktörer, till exempel apotek, optiker och friskvårdsanläggningar, ska tas tillvara.

Liberala förslag:
ALLT BÖRJAR MED HUSLÄKAREN. Du

ska veta vad din läkare heter. Varje läkare ska ansvara för
sina listade patienter och samordna den vård de behöver. Liberalernas husläkarreform, med en fast
läkarkontakt, ska värnas och utvecklas för att fortsätta stärka primärvårdsläkarens roll i
sjukvårdssystemet och förbättra kontinuiteten för patienterna samt effektivisera sjukvården.
I Västra Götaland finns ett tiotal närsjukhus som fyller en
viktig roll i hälso- och sjukvårdssystemet och som varje dag avlastar akutsjukhusen. Liberalernas
uppfattning är att närsjukhusens särart ska värnas och utvecklas efter lokala förutsättningar. Det är
genom att utveckla närsjukhusen, tillsammans med vårdcentralerna, som vi kan avlasta
akutmottagningar och korta köer i vården.
NÄRSJUKHUSENS SÄRART SKA VÄRNAS.

BRED VERKSAMHET PÅ NÄRSJUKHUSEN. Närsjukhusen

kan innehålla specialistvård, vårdcentral,
barnavårdscentral, mödravårdscentral eller familjecentral, habiliteringens verksamheter, utprovning
av hjälpmedel, hemsjukvård, socialtjänst och rehabverksamheter.
Vårdcentralerna är första linjens vård dit man nästan alltid
ska vända sig först vid sjukdom eller ohälsa och ska stå för närhet, tillgänglighet och kontinuitet.
Det är viktigt att vårdcentralerna och närsjukhuset har nära samarbete. Därför kan det med fördel
finnas vårdcentral på eller i närheten av närsjukhuset.
VÅRDCENTRALEN ÄR FÖRSTA LINJEN.

Närsjukhuset ska stötta den kommunala hälso-och
sjukvården och den mobila hemsjukvården i närområdet med specialistkompetens och konsultation
till husläkaren och den ansvariga vårdcentralen.
SAMVERKAN FÖR GOD HEMSJUKVÅRD.

Närsjukhuset ska driva närsjukvårdsplatser i
samarbete mellan specialistvård, operationsverksamhet, kommunal vård och vårdcentralerna. Det
skapar trygg och god vård för patienter som behöver tillsyn efter operation, förberedelse inför
operation eller för utskrivningsklara patienter som har behov av tillsyn som inte kan ges hemma.
NÄRSJUKHUSEN SKA ÄVEN HA VÅRDPLATSER.

MOTTAGNINGSVERKSAMHET I SAMVERKAN.

Närsjukhusets olika verksamheter ska samverka genom
en gemensam mottagningsverksamhet. Det gör att verksamheterna kan erbjuda vård hela veckan
såväl dagtid som kvällstid. Närsjukhuset ska också kunna ha gemensam bemanningsplanering.
LOKALERNA SKA NYTTJAS BÄTTRE. Utrymmen såsom reception, väntrum, café, matsal, gym och
personalytor ska samplaneras. Utrustning som går att dela på mellan verksamheter ska samplaneras.
Då kan även mindre verksamheter få tillgång till utrustning som kräver större investeringar.

