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Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om
läkarinsatser i särskilt boende för äldre
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Dag Larsson (S) att
vårdvalet för läkarinsatser i särskilda boenden för äldre ses över.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-22
Skrivelse från Dag Larsson (S)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I skrivelsen föreslås att vårdvalet för läkarinsatser för särskilda boenden ses
över.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 2007-08-28 beslutat om hur val av
utförare för läkarinsatserna ska ske. Enligt detta beslut ska val av
organisation för läkarinsatser på ett särskilt boende för äldre ske genom att
huvudman för boendet rekommenderar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
att teckna avtal med en bestämd vårdgivare.
Det är respektive huvudman för särskilda boenden för äldre som har beretts
möjlighet att inkomma med förslag om vilken vårdgivare som landstinget
ska teckna avtal med för varje boendeenhet. Med huvudman här avses den
som förvaltar boendet vilket ofta är en kommun/stadsdel eller ibland en
privat vårdgivare. Respektive kommun/stadsdel alternativ privat aktör har
ett uppföljningsansvar och beslutsmandat gällande rekommendationen.
Förslaget beslutas alltid av förvaltningschef eller motsvarande hos
huvudmannen.
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Efter förslag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattas sedan politiskt
beslut av respektive sjukvårdsutskott om val av vårdgivare avseende
läkarinsatser i särskilda boenden. Avtal kan tecknas endast med vårdgivare
som ansökt och blivit godkänd att bedriva vård inom vårdvalsområdet.
Dessa godkända vårdgivare finns samlade i en förteckning som aktuell
huvudman kan välja vårdgivare från.
Patienten har dock den yttersta beslutsrätten när han/hon har rätt att
behålla sin husläkare som huvudansvarig läkare; I FFU 2012 Läkarinsatser
i särskilt boende för äldre punkt 6.3: ” Vårdgivaren är ansvarig för att
informera och erbjuda nyinflyttade individer att få sin primära läkarvård av
Vårdgivaren, se vidare under avsnitt Samverkan samt Listning. Om individ
som är bosatt på ett särskilt boende uttryckligen begär att få sin primära
läkarvård genom sin husläkare, gäller uppdraget för Vårdgivaren endast
insatser vid akuta sjukdomstillstånd då läkaren befinner sig på boendet. ”.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef

HSN 1112-1571

ZJJKZ

Stockholms läns landsting

HÄLSO- O C H SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

SKRIVELSE
2011-12-20

Läkarinsatser i särskilda boenden
Under hösten har vi gång på gång tagit del av berättelser om vanvård på
äldreboenden runt om i länet. Kritiken har varit skarp mot de privata
aktörernas bonus- och vinstprogram och avsaknaden av ett lagstadgat
meddelarskydd för alla anställda.
Det senaste i raden av skandaler berör vårdvalet för läkarinsatser i särskilda
boenden för äldre. Enligt lagen om valfrihet det nuvarande systemet så är
det landstinget som godkänner vilka läkare och bolag som de enskilda
vårdgivarna kan välja mellan.
Ytterst är det upp till varje enskild vårdgivare att bestämma vilka läkare som
utför insatsen på ett enskilt boende. Men resultatet av den ordningen blir just
det vi bevittnar idag - läkare som öppet kritiserar och ifrågasätter väljs bort
av den enskilda vårdgivaren.
Detta är en oacceptabel ordning!
Beslutet om läkarbemanning ska inte kunna fattas av en enskild vårdgivare
utan det måste vara ett politiskt beslut. Orsaken är att medborgarna alltid ska
kunna utkräva ansvar för hur skattefinansierade verksamheter drivs.
Med anledning av ovanstående föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
Att

en översyn av vårdvalet för läkarinsatser i särskilda boenden
för äldre ses över.
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