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Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma
vården med äldres behov i centrum
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
Pia Lidwall skriver i motionen att landstinget bör utreda behovet av
samordning av vården kring äldre med sammansatta behov och att en
handlingsplan med förslag till åtgärder redovisas till fullmäktige senast den
31 december 2005.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen yttra sig enligt förvaltningens synpunkter i
det här tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Problem med bristande samordning av vård och omsorg av äldre personer
med sammansatta vårdbehov är väl känt. I en utredning gjord av Stiftelsen
äldrecentrum 2001 pekas på behovet av samordning från olika huvud män
kring patienter med sammansatta vårdbehov. (Dirigent saknas!, Stiftelsen
Äldrecentrum)). I årsrapporten 2004 från det Medicinska Program Arbetet
(MPA), Programområde Äldre, pekas också på behovet av samverkan kring
vård och omsorg för äldre i länet.
Ett flertal verksamheter pågår i landstinget för att förbättra samordningen av
vård och omsorg för de äldre. Bl a kan nämnas:
Ett antal samverkansöverenskommelser har träffats mellan landstinget och
kommunerna i länet. Bla har avtal mellan Stockholms stad och SLL träffats
2002 kring vård av äldre. I Norrtälje har landstinget tillsammans med
kommunen skapat en gemensam organisation för hälso- och sjukvård och
omsorg vars syfte bla är att skapa” integration i vård och
omsorgsorganisationen med ökad patient och brukarnytta som följd”( LS
0504-0610)

Bilaga: Motionen
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I Hökarängen har en närvårdscentral tillsammans med kommunen skapats
med inriktning mot äldre och hemsjukvårdspatienter Syftet har varit att öka
integrationen mellan hälso- och sjukvårdsinsatser och de kommunala
insatserna för den enskilde. (LS 0302-0683)
I Solna har en äldrevårdscentral inrättats i samverkan mellan landstinget och
Solna stad. Ett av de angivna målen för verksamheten är att skapa en ”hög
kontinuitet i vård- och omsorgsinsatserna” och en ” Väl fungerade
samverkan mellan de vårdgivare som är involverade i vård- och
omsorgsinsatserna,…” (LS 0405-10387)
I de av LS godkända uppdragsbeskrivningar och uppföljningsplaner för
hemsjukvård (LS 0411-2110) och husläkarverksamhet (LS 0410-1926)
anges särskilt betydelsen av att samverka med kommunen. Vårdgivaren
”skall samverka med alla relevanta aktörer för att tillgodose patientens vårdoch omvårdnadsbehov” enligt uppdragsbeskrivningen. I uppföljningsplanen
för den basala hemsjukvården och husläkarverksamheten anges att
vårdgivaren skall redovisa hur samverkan med kommunen sker samt om
skriftlig samverkansöverenskommelse har tecknats med bla. kommunen.
I uppdragsbeskrivning för Avancerad hemsjukvård (LS 0411-2077) anges
att ”Det är särskilt viktigt att överenskomma när och hur vårdgivarens
insatser skall samordnas hos de patienter som erhåller insatser från
hemtjänst.”
I delar av länet har Äldreteam inrättats eller planeras att införas för att
tillmötesgå behovet av samordnade sjukvårdinsatser för äldre med
sammansatta vårdbehov.
Erfarenheter från ovanstående aktiviteter utgör tillsammans med andra i
länet förekommande insatser, en grund för utveckling av samverkansinsatser
i syfte att öka samverkan runt den enskilde.
Sammanfattningsvis är behovet av samverkan kring vården av äldre
multisjuka väl känt och behöver inte utredas vidare.
Effekterna av olika samverkansförsök och insatser, samt de kommande
uppdragsbeskrivningarna bör följas över tid i syfte att avgöra vilka åtgärder
som behöver vidtas för att öka samverkan mellan vårdgivarna och
kommunerna kring vård och omsorg av äldre.
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