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Garantera Stockholms äldre en bra omsorg och
vård - motion från (S)
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
I en motion tar Mirja Räihä (S) upp att Stockholms äldre ska kunna
garanteras en bra och värdig vård och omsorg. I motionen föreslås
att överenskommelsen mellan Region Stockholm och Storsthlm om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Stockholms län och insatsen Tryggt mottagande följs upp. Vidare
föreslås en kommunalisering av hemsjukvården för en samlad vård
och omsorg i hemmet.
Förvaltningen anser liksom motionären att det är viktigt att följa
upp att samverkan fungerar enligt överenskommelsen.
Förvaltningen menar att en kommunalisering av hemsjukvården är
en resursfråga för äldreomsorgen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 2 juni 2020 och i pensionärsrådet
den 10 juni 2020.
Ärendet
I motionen skriver Mirja Räihä (S) att Stockholms äldre inte får en
tillräckligt bra vård idag.
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Motionären tar upp att den överenskommelse som slutits mellan
Region Stockholm och Storsthlm om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län och menar att den
skärpt kraven på kommunens arbete med att erbjuda anpassad
omsorg och att säkerställa att den äldre inte faller mellan stolarna
vid utskrivning från slutenvård. Motionären tar också upp insatsen
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Tryggt mottagande som ska ge en trygg hemgång. Äldrecentrums
utvärdering visar att många är nöjda med Tryggt mottagande, men
visar också att det inte har fungerat helt problemfritt, då
hemsjukvården och hemtjänsten behövt gå in med insatser.
Motionären menar att det är viktigt med kontinuitet och att den som
har vårdinsatser i hemmet får en samlad vård och omsorg. Det
behövs därför en sammanhållen hemsjukvård för länets äldre
invånare där huvudansvaret för patientens hälsa tydliggörs. Att
kommunalisera hemsjukvården är något samtliga regioner utöver
Stockholm redan lyckats genomföra, skriver Mirja Räihä (S).
Med bakgrund i ovanstående föreslår motionären att
kommunfullmäktige beslutar
 Att Stockholm stad följer upp överenskommelsen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
med syfte att säkerställa att Stockholms äldre ges den vård
de behöver och att regionen bär sitt ansvar för avtalet.
 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppvakta regionen
med krav på en fungerande vård vid regionens sjukhus som
garanterar Stockholms äldre en värdig vård.
 Att Stockholms stad ställer sig bakom kravet på att
hemsjukvården ska kommunaliseras.
 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om
kommunalisering av hemsjukvården så väl gentemot
StorSthlm som Region Stockholm
 Att Stockholms stads ambition är att kommunalisering av
hemsjukvården och den skatteväxling som blir en
konsekvens ska vara genomförd senast 1/1 2022.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är angeläget att
överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård med syfte att säkerställa att Stockholms äldre ges den
vård de behöver och att insatsen Tryggt mottagande följs upp. Detta
för säkerställa att samverkan mellan vårdgivarna fungerar enligt
överenskommelsen och att den äldre får en trygg och säker
hemgång efter sin sjukhusvistelse.
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Kommunalisering av hemsjukvården har tagits upp flera gånger
under årens lopp, där det bland annat framförts svårigheter att
kunna organisera en kommunalisering av hemsjukvården utifrån
valfriheten, där den äldre välja mellan många olika utförare, såväl
för hemtjänst som för vårdcentral. Den senaste gången handlade det
om skatteväxlingen.
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Förvaltningen anser liksom motionären att kontinuitet kring den
äldre är viktigt för att skapa trygghet, bygga upp relationer och för
att personalen ska få en samlad bild över den äldres vårdbehov.
Förvaltningen anser att en kommunalisering av hemsjukvården fram
för allt är en resursfråga för äldreomsorgen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Gunilla Davidsson
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avdelningschef
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