Svar på interpellation från Roland Gustbée (M) gällande vårdcentralen i
Strömsnäsbruk.
Roland Gustbée ställer ett antal frågor gällande diskussionen om att omvandla VC
Strömsnäsbruk till en filialverksamhet tillhörande vårdcentralen i Markaryd.
Fråga 1.
Är det något beslut fattat om att ändra VC Strömsnäsbruk till filial?
Svar:
Nej. Inga formella politiska beslut är fattade än.
Fråga 2.
Vem har i så fall fattat beslutet?
Svar:
Se svar på föregående fråga.
Fråga 3.
Vem anser du bör fatta beslut om nedläggning eller väsentlig förändring av en
vårdcentral?
Svar:
Om den aktuella vårdcentralen är regiondriven ska Primärvårdscentrum, utifrån kriterier i
Vårdval Kronobergs uppdragsspecifikation, ta ställning till om vårdcentralen i fråga uppfyller
kraven samt bedöma om nedläggning eller annan väsentlig förändring bör genomföras.
Utifrån förslag från Primärvårdscentrum tar sedan HSN ställning till om förutsättningar till
fortsatt drift finns. Om HSN finner att så icke är fallet tas beslut om nedläggning eller
förändrad verksamhet.
Listade patienter erbjuds möjligheten att välja ny vårdcentral. Om tillräckligt stor del av
ortens befolkning väljer en regiondriven vårdcentral kan HSN ansöka hos regionstyrelsen om
att få starta filialverksamhet. (Skulle större delen av befolkningen välja att lista sig hos en
privat vårdgivare bör Vårdvalskansliet inom Region Kronoberg tillsammans med denna
diskutera möjligheten att starta filialverksamhet)
Fråga 4.
Vilka insatser har gjort hittills för att rekrytera läkare till Strömsnäsbruk?
Svar:
Ett flertal insatser görs och har gjorts för att rekrytera läkare till Region Kronobergs
verksamheter. På centrumnivå arbetar vi aktivt med att intressera läkarstudenter att välja att

arbeta inom primärvården genom annonsering, närvaro på mässor nationellt och
internationellt. Region Kronoberg för också kontinuerliga dialoger med rekryteringsföretag.
På lokal nivå har personliga kontakter tagits med ett stort antal läkare. Upphandlade
bemanningsföretag kan tyvärr inte leverera. Vi har även försökt med bemanningsföretag
utanför upphandlade avtal utan framgång. Regionen har också erbjudit hyrläkare anställning.
Fråga 5.
Vilken bemanning kommer vårdcentralen att ha framöver?
Svar.
Fortfarande är inga formella beslut fattade.
Diskussionen handlar om att låta VC Markaryd bedriva filialverksamhet i Strömsnäsbruk.
Det kommer då att finnas begränsad läkarmottagning i Strömsnäsbruk och patienter kommer
således att hänvisas till VC Markaryd för läkarbesök. BVC, distriktssköterskemottagning,
provtagning, psykosocial resurs samt sjukgymnastik kommer att finnas i Strömsnäsbruk.
Diabetiker och astma/KOL-patienter ska också erbjudas att fortsatt göra sina besök i
Strömsnäsbruk
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