Medborgarförslag om förenklade rutiner för hemsjukvården.
Under min sjukdomstid efter en stroke har jag fått en synnerligen god omvårdnad av Linnégatans
hemtjänst och Hemsjukvården vid Capio Vårdcentral på Grevgatan. Personalen har ett mycket
omfattade program. Vissa personer kan vara svårbehandlade och ta mer tid i anspråk än beräknat.
Det kan därför uppstå besvärande stressituationer. Sjuksköterskorna har i sådana fall bett att få
hjälp av emellertid inte varit möjligt p g a 6 kap 3 § patientsäkerhetslagen jämförd med 9 kap HSLF –
FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel
i hälso- och sjukvården. I författningarna ges noga föreskrifter om kontroll av ordinationer och att
rätt läkemedel delas ut. Av 3 kap 2 § socialtjänstlagen framgår emellertid bl a:
Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidgas för att skapa en god
samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av
samhällets särskilda stöd.
Det är alltså inte lämpligt vare sig för patienterna eller hemsjukvårdspersonalen att de ska behöva bli
stressade. De nämnda föreskrifterna tar sikte på kontroll att rätt läkemedels ska delas.
Sjuksköterskan ska vara ansvarig för detta. Sedan det blivit vanligt att patienterna får den ordinerade
medicinen i dospåsar ansvarar apoteket för att rätt medicin ligger i varje dospåse med patientens
namn, personnummer och tid då påsens medicin ska intas. Påsarna ligger i tidsföljd i en rulle för en
tvåveckorsperiod. Om det inte sker några ordinationsändringar under den perioden borde det vara
lagligt för den ansvariga sjuksköterskan att delegera överlämnandet av dospåsen vid rätt tidpunkt till
patienten. Det torde ligga i linje med stadsdelsnämndens kompetens att enligt 3 kap 2 § SoL ”bevaka
att åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre
och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd”.
Jag föreslår därför att stadsdelsnämnden analyserar denna fråga i samverkan med Regionen öppnar
möjligheten att sjuksköterskor får delegera till hemtjänstpersonal att dela sådan medicin som
distribueras i dospåsar.

