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Svar på interpellation 2005:10 av Marianne Watz (m) om
utarbetande av säkra rutiner för patienters hemtransport
samt överförande av medicinsk information och planering
Marianne Watz har frågat mig följande:
Hur långt har arbetet framskridit med att utarbeta säkra och pålitliga rutiner
för att ombesörja
att patienten får adekvat hjälp i samband med hemtransporten och att
anhörig och hemtjänst informeras
att medicinsk information och planering överförs till patient, anhörig och
husläkarmottagning?
Som svar vill jag anföra följande:
Som jag tidigare påtalat så anser jag att det är utomordentligt viktigt att
patienter som lämnar slutenvården får allt det stöd som är nödvändigt för att
övergången ska göras så smidig som möjligt. Därför är det glädjande att ett
sk trygghetskvitto som visar arbetsuppgifter och ansvarsfördelning mellan
landsting och kommun när man går från en huvudman till en annan nu
håller på att införas. Samtliga kommuner kommer vid halvårsskiftet 2005 att
vara användare av det ärendehanteringssystem, Webcare, som framtagits i
samarbete med KSL och som förenklar den administrativa hanteringen och
ökar säkerheten i informations överföringen vid utskrivning från
slutenvården.
Såväl informations- och kommunikationsfrågor som olika praktiska frågor
kan många gånger vara omfattande vid utskrivning av en patient från
slutenvården. I avtalen/överenskommelserna med akutsjukhusen för 2005
finns i uppdragsbeskrivningen avsnitt som beskriver samverkan med övriga
aktörer. Där framgår att ”vårdgivaren ska samverka med övriga aktörer i
vårdkedjan såsom primärvård, övrig akutsjukvård, geriatrik, psykiatri och
kommunens hälso- och sjukvård, samt ambulans- och övrig
transportverksamhet.”
Självfa llet löser inte införandet av ett IT-system hela problematiken och när
det gäller vårdplaneringen för de äldre förekommer fortfarande brister i
kommunikationen mellan slutenvård, primärvård och kommun.
Men införandet av ärendehanteringssystemet tillsammans med vårdgivarnas
åtaganden är viktiga förutsättningar för att omhändertagandet för de
utskrivningsklara patienterna skall fungera på ett för patienterna och
anhöriga tillfredsställande sätt.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Inger Ros

