Pensionärerna rasar: Kräver god och nära vård
Alla pensionärsorganisationer i Boden protesterar mot regionens förslag på en
samlokalisering till en stor hälsocentral på garnisområdet." Vi är 7000 pensionärer i
Boden, så man borde lyssna på oss", säger Per-Ulf Sandström, SKPF Pensionärerna.
NSD LULEÅ 10 SEPTEMBER 2021 18:15

Just nu arbetar Regionen med en översyn av primärvården i Boden och Luleå. Vid regionstyrelsens
sammanträde i september kommer regiondirektören få i uppdrag att ta fram ett skarpt förslag på lösningar.
Regionen pratar inte om en sammanslagning igen utan samlokalisering och att man ska kunna samnyttja
resurser på ett annat sätt. Bodens pensionärsorganisationer som SKPF Pensionärerna, PRO och SPF är
eniga. De vill inte ha en stor hälsocentral på Garnisområdet dit Sandens och Björknäs hälsocentraler kanske
kan hamna.
– Landstingsrådet Backgård har redan pekat ut Garnisområdet. Vi hade tre hälsocentraler, men vid sista
omstruktureringen slog man ihop Erikslund med Björknäs vilket innebar en klar försämring, säger Per-Ulf
Sandström, SKPF.
– Nya väggar löser inte problemen utan det är innehållet i verksamheten. Det har kostat mycket att bygga
om Björknäs så det är resursslöseri. Redan dag har man mycket samarbete och samnyttjar resurser mellan
hälsocentralerna. Så man är inte beroende av att man är samlokaliserade i samma byggnad, säger Siv
Nilsson, SKPF, som även sitter i länspensionärsrådet.
Arne Pettersson, ordförande för PRO i Boden, tycker att Boden har nog med hus för att få vården att
fungera.
– Trygghet för äldre är viktigt för oss och den nya tekniken är inte så lätt att ta till sig, säger han. – Jag vet
inte om det är god och nära vård att flytta våra hälsocentraler till Garnisområdet. Det är ju både äldre,
psykiskt sjuka och barnfamiljer och alla ska samlas på samma ställe i hela staden. För mig är det inte nära
vård, säger Karin Liljestrand, SKPF.
Birgit Blombäck, SPF Seniorerna, tycker att man kommer ifrån närhetstanken med en superhälsocentral.
– Det känns som mindre sjukhus och då kan man fundera över hur det blir med fasta vårdkontakterna och att
man ska lära känna sin läkare, säger Blombäck.
Per-Ulf Sandström tror att regionen hoppas att omorganisationen ska ge en effektivare och billigare vård.

– Fast sparar regionen en krona så kanske det kostar två kronor mer för dem som ska nyttja vården. Som
kanske måste ta taxi till Garnis när man tidigare promenerat. Luleå, som är 2,5 gånger större än Boden har
tio vårdcentraler. Vi har två stycken och nu ska dessa samlokaliseras till en ny byggnad, säger han.
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