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INTERPELLATION
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Interpellation av Juan Carlos Cebrian (s) om bristande trygghet
för äldre inom hemsjukvården
Införandet av Vårdval Stockholm har inneburit många försämringar när det gäller de äldres vård.
Listan är lång med nedläggning av äldrecentraler, nedskärningar inom geriatriken och inställda
läkemedelsgenomgångar. Utöver misslyckandena med att nå de äldre med erbjudandet om
hälsosamtal så har försämringarna dessutom drabbat hemsjukvården.
Trots att antalet äldre som bor kvar hemma på äldre dar ökar så har högeralliansen beslutat att
försämra en så viktig verksamhet som hemsjukvården. Flera husläkarmottagningar har under år
2008 fått skära ned på antalet hemsjukvårdsbesök. Besparingar inom till exempel. Rosenlund har
drabbat både personal och vårdtagare.
Det senaste kända offret är Hemsjukvården i Högalid AB, en verksamhet som har funnits i 5 år,
som är ISO-certifierad, men som har fått besked att de inte behövs längre i Vårdval Stockholms
inskränkta värld. Hemsjukvården i Högalid är en sjuksköterskeledd verksamhet där teamarbete och
samverkan med privatläkare från olika vårdcentraler varit framgångsrik.
Högeralliansen ändrar från och med 2009 ersättningsreglerna för hemsjukvården, men ändringarna
kommer inte att förhindra att hemsjukvården kommer att fortsätta att brottas med stora svårigheter.
I högeralliansens budget för år 2009 står ”att utvecklingen av den basala hemsjukvården är mycket
angeläget för att ge äldre patienter en god och trygg vård.”
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
•

Hur tycker du att hemsjukvården har utvecklats under 2008?

•

På vilket sätt anser du att nedskärningarna vid ett antal husläkaremottagningar resulterat i
en bättre vård för de hemsjukvårdspatienter som har drabbats av Vårdval Stockholms
införande?

•

I vilka avseenden anser du att högeralliansens beslut och genomförande av vårdval inom
närsjukvården har inneburit större trygghet för de äldre i länet?

•

Hur många husläkare/sjuksköterskeledda mottagningar räknar du med får skära ned på
antalet hemsjukvårdsbesök under 2009?
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