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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i Vårdval
Stockholm.
I Stockholms läns landsting blir vi allt fler och glädjande nog blir vi även allt äldre.
Vårdutvecklingen går stadigt framåt och det är i dag på ett helt annat sätt än förr möjligt att
vårdas hemma. Tyvärr får vi signaler från patienter, anhöriga och kommunals personal, om att
hemsjukvården får allt svårare att klara sitt uppdrag i och med vårdvalets införande, dess
konstruktion och ersättningssystem gentemot hemsjukvården. Från i stort sett alla
yrkesgrupper på vårdcentralerna framförs åsikter om att hemsjukvården fått stryka på foten i
vårdvalet.
Undersköterskorna i hemsjukvården har bortprioriterats eller fått sluta. Hemsjukvårdens
samverkan med kommunerna har nedprioriterats och fungerar sämre i dag vilket
landstingsrevisorerna påpekat i sin projektrapport nr 5/2009 Landstingets samverkan med
kommunerna inom vård och omsorg.
Dessutom ifrågasätts takkonstruktionen av vårdcentralerna för hur mycket hemsjukvård som
får genomföras. Denna är extra problematisk för hemsjukvårdspatienter under 65 år. Flera
vårdcentraler upplever att då de ger medicinskt berättigad hemsjukvård till dem som behöver
så straffas de ekonomiskt och blir återbetalningsskyldiga. Ett exempel på vår oro över
hemsjukvårdens utveckling under mandatperioden är att besöken inom hemsjukvården av
sjuksköterskor och undersköterskor inom Stockholms stad och Ekerö under 2009 minskade
med 12 %!
Våren 2009 presenterades en fokusrapport om basal sjukvård i hemmet för äldre personer med
långvariga behov. Men de konkreta idéer som där presenterades för ett bättre
omhändertagande av äldre och för hemsjukvården har därefter varit väldigt osynliga.
Jag vill därför fråga ansvarig politiker Pia Lidwall (KD):
1. Tycker du att insatserna inom hemsjukvården tillgodoses i Stockholm stad och Ekerö
då dessa har minskat med 12 procent?
2. Anser du att undersköterskor inte behövs inom hemsjukvården?
3. Hur många vårdcentraler har slagit i taket för hemsjukvård och hur många har fått
omförhandla sina avtal?
4. På vilket sätt har fokusrapporten om basal hemsjukvård tagits i beaktande vid
införande av vårdvalet?
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