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Svar på interpellation 2002:05 av Gunilla Thorsson (fp) om
möjligheten att välja husläkare för invånarna i Hökarängen
Gunilla Thorsson (fp) har frågat mig följande:
- Vilka åtgärder har vidtagits för att invånarna under 65 år i
Hökarängen ska få en fast husläkarkontakt?
- Hur många boende i området har inte fått en fast husläkarkontakt?
- Vilka åtgärder kommer du att vidta för att underlätta för alla i
Hökarängen som inte fått men önskar få en fast husläkarkontakt?
Som svar vill jag anföra följande:
I Hökarängen bor ca 9 000 invånare. Antalet 65 år och äldre är ca 1 500,
vilket gör Hökarängen till en av de delar i länet, som har högst andel äldre.
Under de närmaste åren kommer dessutom de äldre bli fler i området.
Allt fler väljer att vårdas i det egna hemmet, detta medför stora krav på både
landsting och kommun och det krävs stor samverkan mellan vårdgivarna.
För att möta befolkningens behov skall en vårdscentral med särskild
inriktning mot äldre och funktionshindrade etableras i området i samarbete
med Farsta stadsdel. Personal från kommunen och landstinget skall arbeta
tillsammans i gemensamma lokaler för att förbättra och stärka vården för de
äldre och för personer med funktionshinder.
Målsättningen för närvårdcentralen är att öka möjligheten för fler personer
att vårdas i hemmet med stöd från hemsjukvård och hemtjänst i stället för
vård och omsorg på sjukhus, eller i särskilt boende. Äldre och
funktionshindrade med behov av medicinska insatser och omvårdnad skall
uppleva omhändertagandet som en effektiv och obruten vårdinsats. För
individen ska detta innebära en sammanhållen vårdkedja, oberoende av
huvudman.
Det fria valet skall förstås gälla, men närvårdcentralen kommer att utgöra ett
attraktivt val för målgruppen. I Farsta stadsdel finns det utöver Hökarängens
Hälsocentral, tre övriga husläkarmottagningar. Dessa är Farsta
Husläkarmottagning, Gubbängens Husläkarmottagning samt Sköndals
Husläkarmottagning. Dessa tre kommer ha full kapacitet att ta emot de
personer från Hökarängen, som önskar en fast läkarkontakt men som inte
ingår i närvårdscentralens uppdrag. Utförliga samtal har ägt rum med dessa
husläkarmottagningar, och inga hinder finns för patienter att få lista sig där.
Efter 2004 06 30 kommer därför boende i området, som så önskar, kunna
välja fast husläkarkontakt på någon av de övriga tre Husläkarmottagningar
som finns inom Farsta Stadsdel. Befolkningen i Hökarängen kommer
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brevledes, med bifogat frankerat svarskuvert, att få information och
erbjudande om att lista sig hos husläkare, på en av de tre övriga
husläkarmottagningar som finns i området.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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