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Svar på interpellation 2004:07 av Inga-Britt Backlund (kd)
om vårdansvar och vårdbehov
Inga-Britt Backlund har frågat mig följande:
1. Hur kontrolleras att vårdkedjan inte brister?
2. Vem bär det samlade ansvaret för respektive område – kommunen
eller landstinget?
3. Är en ökad satsning på hemsjukvård både vad gäller personal och
ekonomi rimlig/möjlig?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Tyvärr inträffar det fortfarande att vårdkedjan brister. Tillsammans med
länets kommuner ämnar jag aktivt inrikta mina krafter på att någon form av
försäkran ska utfärdas i samband med att personer lämnar slutenvården.
Förutom att de olika delarna i vårdkedjan måste säkerställas bör en sådan
försäkran innehålla information om diagnos och behandling, kvarstående
medicinska och omvårdnadsmässiga behov, överenskomna insatser från
kommunen, överenskomna insatser från primärvården, ADL-status vid
utskrivning samt annan planering för hemkomsten. Dessutom finns ofta
behov av kunskap om läkemedelslistor etc. Och som jag redan redogjort för
i en annan interpellation så ämnar jag inom kort presentera för HSU hur det
administrativa stödet för en sådan försäkran kan se ut.
2. Vem som bär ansvaret för olika områden regleras bl. a i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SOL), Betalningsansvarslagen
samt överenskommelse mellan olika huvudmän. Oavsett detta kan vi
konstatera att lagar inte räcker för att förhindra att problem uppstår och att
enskilda individer riskerar att komma i kläm mellan olika huvudmän. Därför
är det utomordentligt viktigt att samverkansarbetet på alla nivåer fortsätter
och här kommer sjukvårdens beredningar att spela en viktig roll.

INTERPELLATIONSSVAR

3. I budgeten för 2004 konstaterade majoriteten att den sjukvård som
bedrivs i hemmet är viktig, inte minst eftersom denna vårdform efterfrågas i
stor utsträckning. Den är också effektiv och av god kvalitet. Möjligheterna
till detta har ökat i takt med ny teknik och nya behandlingsmetoder. Vården
i hemmet skall fortsätta att utvecklas, både i sin förebyggande och sin
sjukvårdande roll.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Inger Ros

