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Interpellation av Juan Carlos Cebrian (S) om
bristfällig vård för äldre multisjuka
Ytterst bör kvaliteten i vården mätas utifrån i vad mån den förmår tillgodose
behoven hos de mest sjuka. I enlighet med detta bör äldre multisjuka/multisviktande
tillhöra en av de grupper som ges ett särskilt fokus.
Trots utfästelser från majoriteten har få saker åtgärdats för att förbättra situationen
för äldre multisjuka/multisviktande. En revisorspromemoria har visat att det
fortfarande finns problem med att definiera gruppen multisjuka/multisviktande. När
sådana problem föreligger finns det all anledning att misstänka att det finns
multisjuka personer som inte får sina behov tillgodosedda. Redan år 2006 gavs
uppdrag om att sjösätta ett arbete med att identifiera målgruppen. Tyvärr verkar inget
ha hänt med detta uppdrag under år 2007 och 2008.
Samverkan med kommuner och andra vårdgivare är, enligt revisorerna, en av de
viktigaste förutsättningarna för att vården för de multisjuka ska kunna fungera. I
revisorspromemorian konstateras att det slopade områdesansvaret i primärvården
blivit en försvårande faktor för framgångsrik samverkan. Detta påpekas kraftfullt
från bland annat SLSO.
Något som de borgerliga landstingsföreträdarna pratat om under flera år är att
multisviktande patienter som har stora behov av tillgänglighet och kontinuitet skulle
ges möjlighet till en kontaktperson, en vårdkoordinator i närsjukvården vars uppgift
vore att ge råd och stöd samt vid behov lotsa vidare till olika vårdgivare. Men inte
heller på detta område har det skett någon utveckling i praktiken.

Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd:
-

Hur många äldre och multisjuka finns idag identifierade i länets olika
kommuner och stadsdelar?
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-

-

-

Vilka specifika uppdrag och specifika resultat utifrån regelboken för
husläkarmottagningarna anser du lett till ett bättre omhändertagande för
multisjuka/multisviktande?
Kan du tänka dig att utreda ett återinförande av områdesansvaret för den
basala hemsjukvården i syfte att förbättra vården för de
multisjuka/multisviktande?
Vilka planer har majoriteten på att ge multisjuka/multisvikande möjlighet till
en kontaktperson, vårdkoordinator inom närsjukvården?

Stockholm den 5 mars 2009

Juan Carlos Cebrian (s)

