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Yttrande över Äldrevårdsutredningens betänkande Sammanhållen hemvård
(SOU 2004:68)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till Socialdepartementet avge följande
Ansvarsutredningen har till uppgift att se över huvudmannaskapen för olika
samhällsuppgifter. Därför är det i nuläget fel att ta ställning i en sådan fråga.
Stockholms läns landsting avvisar därför utredningens förslag att genom en nationell
lagstiftning och åtföljande skatteväxling genomföra en förändring av
huvudmannaskapet för hemsjukvården. Ett riksdagsbeslut om en huvudmannaskapsreform är inte ändamålsenligt och skulle inte lösa de problem som utredningen
pekar på.
Det finns många andra frågor än huvudmannaskapsförändringar som är viktiga för
äldre. Valfrihet och många alternativ att välja på är självklarheter för att kunna
tillgodose olika människors behov i olika situationer och skeenden i livet. Förslaget
om en skattereduktion för hushållsnära tjänster ska därför ses som ett av flera
alternativ inom ramen för service i hemmet. Tyvärr är det idag endast personer med
mycket höga inkomster som kan köpa hushållsnära tjänster. Om skatterna sänks på
dessa tjänster skulle det bli möjligt för fler att köpa dem och vita hushållstjänster blir
tillgängliga för människor med normala inkomster.
Resurserna för vård och omsorg bör fördelas efter individuella behov – vid större
behov avsätts mer resurser – men också att pengarna bör följa de äldres val av
vårdgivare i hela landet. För att detta ska bli möjligt krävs av äldre-omsorgen, andra
finansiella lösningar. Med sådan lösning och med likvärdig behovsbedömning i landet
får vården om äldre samma förutsättningar och de äldre får en vård vars kvalitet de
kan känna sig tillfreds med.
Friska skattebetalare kan självklart flytta och bo var de vill. Barnbidrag, skolpeng
och studiebidrag följer den enskilde. Numera finns det också större frihet att välja
vårdgivare. Men, som gammal och sjuk skattebetalare måste man ansöka om att få
flytta och låta någon som inte känner till behoven eller bakgrunden till ansökan göra

en bedömning. Med anledning därav föreslås ett fritt vårdval i hela Sverige – också
för äldre som behöver vård och omsorg.
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Det är viktigt att eftervården är ordnad innan en äldre person skrivs ut från akutsjukhus
eller geriatrisk klinik. Det är familjeläkare/distriktsköterskan och kommunens
omsorgspersonal som oftast ska ansvara för eftervården. Patient och anhöriga ska få ett
s.k. trygghetskvitto där det klart framgår vem som ansvarar för vården och hur
patienten/anhöriga når dem.

