Motion om att garantera Stockholms äldre en bra omsorg
och vård
Det är uppenbart att Stockholms äldre inte får en tillräckligt bra vård idag.
De flitigt förekommande rapporteringarna om äldre som under lång tid ligger i korridorer på
akutmottagningar utan att få den vård de har rätt till är dessvärre mer än ögonblicksbilder och
enstaka händelser. Ett flertal företrädare för professionen vid akutsjukhusen har vittnat om hur
den nuvarande politiken i regionen leder till att patienter med mindre vårdbehov systematiskt
prioriteras före multisjuka äldre med stora vårdbehov. Det är en felaktig och i grunden ovärdig
politik som Stockholm stad bör markera mot. De äldre stockholmare som byggde upp vår stad
och vårt land har rätt att förvänta sig mer än vad regionen nu erbjuder dem.
I och med den överenskommelse som slutits mellan Region Stockholm och Storsthlm om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län skärps kraven för
kommunens arbete med att erbjuda anpassad omsorg och att säkerställa att den äldre inte faller
mellan stolarna vid utskrivning från slutenvård. I grunden är detta välkommet men det bygger i
grunden på en vårdkedja som fungerar. Mot bakgrund av den smått kaosartade situationen inom
den slutna vården i region Stockholm finns det anledning att frukta att de äldre vårdbehövande
drabbas genom att utskrivning motiveras mer av vårdplatstillgången än av hur färdigbehandlad
patienten är.
För att arbetet ska fungera bra har Stockholm stad sedan 2017 bedrivit verksamheten tryggt
mottagande. Insatsen innebär förstärkt hemtjänst av särskild personal under ett par veckor efter
hemkomsten. Det är välkommet, bra och staden behöver säkerställa att omfattningen av
verksamheten svarar mot behovet.
Det är emellertid inte nog. I Äldrecentrums utvärdering av reformen redovisas hur de äldre
förvisso är väldigt nöjda med de insatser de fått genom tryggt mottagande men att många
samtidigt var helt beroende av hjälp både från hemtjänsten och hemsjukvården. Något som långt
ifrån alltid fungerade problemfritt.
Hemsjukvården är idag uppdelad på många olika utförare såsom vårdcentralerna, upphandlade
aktörer för hemsjukvård på kvällar, nätter och helger, ett vårdval för avancerad hemsjukvård, ett
vårdval för läkarinsatser i särskilda boenden samt vårdval primärvårdsrehabilitering.
Kontinuitet för våra äldre handlar inte bara om hur många besök man får, utan också om att
bygga en relation och få chans att lära känna den vård- och omsorgspersonal som gör besöken.
Idag kommer hemsjukvården och sätter på stödstrumpa samtidigt som hemtjänsten hjälper dig
med frukost. Det är varken effektivt eller trygghetsskapande för den äldre. Än värre kan det bli
om planerna på att dela upp hemtjänstens arbete i omsorg och service genomförs.
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Den förändring som behövs ger istället en person mer tid med den äldre. Mindre prestige och
den äldres perspektiv i fokus är vad som behövs. Då kan personalens tid också användas
smartare. Den som har vårdinsatser i hemmet ska få en mer samlad vård och omsorg. Med en
samlad organisation – där vi avskaffar det delade ansvaret mellan kommun och region - får
personalen bättre koll på det samlade vårdbehovet. Då kommer vi som samhälle kunna ge mer
förebyggande insatser och framförallt minska springet av olika aktörer utan samlad koll på vilken
tid respektive person dyker upp i den äldres hem.
Socialdemokraterna vill därför se en mer sammanhållen hemsjukvård för länets äldre invånare där
huvudansvaret för patients hälsa tydliggörs. Att kommunalisera hemsjukvården är en bättre
metod än införandet av ytterligare en vårdmarknad inom hemsjukvården genom ännu ett
regionalt vårdval som tvärtom riskerar skapa en än mer otydlig ansvarsfördelning och försvåra
samverkansmöjligheterna. Detta gynnar inte regionens äldre invånare.
Istället för fler uppsplittrande vårdmarknader vill vi kommunalisera hemsjukvården, något
samtliga regioner utöver Stockholm redan lyckats genomföra.
Förslaget om kommunaliserad hemsjukvård stoppades under förra mandatperioden av att ett
fåtal kommuner i länet motsatte sig skatteväxlingen. Det får inte stå i vägen nu. Omsorgen och
vården om våra äldre kommer främst och därför behöver länets kommuner och regionen nu
agera.
Med bakgrund i ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
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.

Stockholm den 2 mars 2020

Mirja Räihä (S)
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