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Interpellation av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa
konsekvenser för hemsjukvården till äldre
Tillgången till hemsjukvård har under många år inneburit en stor trygghet för de äldre.
Hemsjukvårdens insatser har varit en förutsättning för att kvarboendeprincipen ska fungera.
Tack vare hemsjukvården har äldre med stora behov av vård och omsorg eller äldre i livets
slutskede kunnat bo kvar hemma.
Införandet av Vårdval Stockholm riskerar nu att slå sönder allt detta. En
konsekvensbeskrivning från Södermalms stadsdelsförvaltning pekar på att hemsjukvården
kommer att minska antalet besök till de äldre på grund av det nya ersättningssystemet. I ett
tjänsteutlåtande till Södermalms stadsdelsnämnd beskrivs att hemsjukvården på Rosenlunds
vårdcentral gör cirka 36 000 besök/år. Efter att Vårdval Stockholm införts räknar
hemsjukvården att fortsättningsvis kunna göra enbart hälften av besöken.
Vårdgivare säger sig planera för att hemsjukvården i framtiden endast ska utföra medicinska
uppgifter. Det stöd som i dag finns när det gäller bland annat läkemedelshantering riskerar att
vältras över på kommunens hemtjänstpersonal. Dessutom befarar man inom den kommunala
hemtjänsten att många arbetsuppgifter kommer att läggas över på anhöriga och
hemtjänstpersonal.
Den glättiga marknadsföring om vårdvalet som riktats till medborgarna har i det närmaste
utelämnat information om konsekvenserna när det gäller hemsjukvården. Risken att inte få
besök från hemsjukvården för den som väljer en husläkare i en ej närbelägen stadsdel är
överhängande.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
• Vilka åtgärder avser majoriteten att vidta med anledning larmrapporterna om
hemsjukvården som framkommit från bland annat Stockholms stad?
• Vilka informationsåtgärder avser majoriteten att genomföra i syfte att förtydliga för
medborgare som väljer en husläkare i en ej närbelägen stadsdel att man faktiskt inte kan
påräkna besök från hemsjukvården?
• Hur ser ansvarigt landstingsråd på landstingets och kommunernas fortsatta samverkan
så att den enskilde inte drabbas av försämringar på grund av Vårdval Stockholm?
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