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Svar på interpellation 2009:11 av Juan Carlos Cebrian (s) om
överbeläggningar på sjukhusen under jul- och nyårshelgerna
Juan Carlos Cebrian (s) har frågat mig följande:
1. Hur många utskrivningsklara patienter över 65 år tvingades under jul- och
nyårshelgerna kvarstanna på vårdavdelningar på grund av att mottagande i
kommunen saknades?
2. Vilka sjukhus tvingades behålla patienter på detta sätt?
3. Vilka kommuner i länet saknade organisation och resurser för att ta emot
utskrivningsklara patienter på ett bra sätt under december och januari?
4. Vilka åtgärder avser du att vidta för att förhindra att liknande situationer
uppstår?
Som svar vill jag anföra följande:
Det finns ingen exakt siffra över hur många patienter över 65 år som blivit
kvar på vårdavdelning efter att de var redo för utskrivning under jul- och
nyårshelgen. Dock kan man konstatera att det förekommer och att det är ett
problem. Att patienter blir kvar på sjukhusens vårdavdelningar längre än
vad de behöver förekommer på alla sjukhus inom Stockholms läns
landsting.
Det är lagstiftningen som under vissa omständigheter leder till de nuvarande
problemen med patienter som ligger kvar för länge på vårdavdelningar.
Kommunerna följer de regler som gäller men vid långa ledigheter med
många röda dagar som under jul- och nyårshelgen innebär det många
vårddygn för patienten. Det kan också konstateras att landsting och
kommuner arbetar på lite olika sätt i denna fråga och att landstinget har en
vana av att arbeta med korta ledtider och snabba omställningar.
Stockholms läns landsting har fört och för fortfarande diskussioner med
kommunerna i länet i denna fråga i syfte att förbättra samarbetet. Dock har
intresset och förståelsen hos kommunerna för vikten av att ha ett fungerande
mottagande av utskrivna patienter varit mindre. Via KSL förs nu en samlad
dialog mellan landsting och kommuner för att försöka förbättra och säkra
överlämnandet av patienter mellan sjukhus och kommunal vård- och
omsorg. Denna dialog förs både på politisk och på tjänstemannanivå.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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