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Svar på interpellation 2004:50 av Pia Lidwall (kd) om
landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid
Stockholms stads nedläggning av servicehus
Pia Lidwall har frågat mig följande:
-

Vilka åtgärder tänker du vidta för att tillse att de boende i behov av
hemvård inte får en försämrad vård på grund av omläggningen?
Vilka åtgärder tänker du vidta för att på lång sikt tillse att äldre som
bor i eget boende får tillräcklig vård?

Som svar vill jag anföra följande:
Besluten att omvandla särskilda boenden till eget boende är kommunernas
ansvar och sker i varierande utsträckning runtom i Stockholms län. Vid
HSU:s sammanträde den 27 april i år gavs en särskild redovisning om
aktuella förändringar i länets kommuner avseende boende för äldre.
Minskningen av särskilt boende för äldre kräver att kommuner och landsting
genom samordnade insatser måste kompensera detta genom att t ex utveckla
hemtjänsten, hemsjukvården och stödet till de anhöriga. Eftersom detta är en
viktig fråga gavs i beställarplanen för 2005 de geografiska beredningarna i
uppdrag att mot bakgrund av kommunernas omstrukturering av särskilda
boenden analysera situationen och utforma lokala handlingsplaner för hur
detta påverkar landstingets verksamhet.
Diskussioner förs redan på de olika nivåer för samverkan som finns med
kommunerna. Exempelvis pågår för närvarande en dialog med ansvariga vid
berörda stadsdelar inom Stockholms stad. Kartläggning av de boendes
sjukvårdsbehov kommer att utgöra grund för utökningen av respektive
vårdcentrals distriktsköterskeinsatser/ hemsjukvårdsinsatser. Exempel på
andra insatser finns inom Västerort som får en förstärkning på
vårdcentralerna med utökat antal läkartjänster. I Hökarängen har sedan
halvårsskiftet ett projekt påbörjats som syftar till att samordna äldres behov
av omsorg och hemsjukvård. Vad gäller åtgärder på längre sikt så har MPB
1 givits i uppdrag att särskilt följa frågan. Vid mina träffar med KSL är
också detta en fråga som vi följer no ga.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Inger Ros

