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I dag har SLL många äldre patienter liggandes på vårdavdelningar trots att de är
färdigbehandlade. Patienter, som är färdigbehandlade men fortfarande väldigt dåliga, får
heller inte skickas hem om risken finns att patienten i fråga inte kan klara sig själv. Mycket
svaga och omsorgsbehövande utskrivningskiara patienter kan ansöka om att istället få vård
på korttidsboende. Nu visar en ny studie från Stiftelsen Äldrecentrum att vården på
korttidsboende ökar livskvalitet för den äldre, ger lägre dödsrisk och är kostnadseffektivt för
samhället. Korttidsplatser har olika funktioner och inkluderar korttidsvård efter
sjukhusvistelse, växelvård, avlastning av anhörig och vård i livets slutskede.
Gränsen för när det inte längre anses vara möjligt att bo hemma har förskjutits och det är
allt svårare för äldre personer att få komma till ett vård- och omsorgsboende. För att mycket
sköra äldre ska kunna klara av att återvända hem efter en sjukhusvistelse finns därför
möjligheten att bli beviljad en korttidsplats där återhämtning och fortsatt rehabilitering efter
sjukhusvården kan ske.
Andelen äldre som erhåller korttidsplats varierar mellan landets kommuner, liksom mellan
Stockholms stadsdelar. År 2008 hade 1,4 procent av de som är 65 år och äldre beviljats
korttidsplats i Göteborg, jämfört med Stockholm där andelen då var 0,25 procent.
Många gånger är det bristen på beviljandet av kortidsplats som gör att patienten nödgas
vara kvar på en vårdavdelning. Enligt en överenskommelse mellan kommun och landsting
ska en färdigbehandlad patient skrivas ut senast efter fem dagar. Därefter får kommunen
betala en hög avgift för varje dygn som den färdigbehandlade patienten är kvar på
vårdavdelningen.
Det är Stockholms stad som ansvarar för behovet av kortidsboenden för behövande äldre i
vår kommun och vi anser att staden bör utreda om de korttidsplatser vi har idag i
kommunen är tillräckliga. Brist på kortidsboenden gör att färdigvårdade patienter upptar
vårdplatser för behövande sjuka. Detta drabbar både kommunen, landstinget och de
enskilda patienterna som väntar på sjukvård.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att Stockholms stad i större utsträckning beviljar korttidsplatser till de patienter som är
färdigbehandlade och som upptar sängplats i SLL
Att Stockholms stad ordnar/bygger fler kortidsboenden.

