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Interpellation av Stig Nyman (kd) om Äldrecentral i Solna
”Urvattnad satsning på äldrevård i Solna.” Så löd en rubrik i Mitt i Solna den 24 maj i år. ”Forskning
och specialkompetens uteblir på nya äldrevårdscentralen” är ett tema i artikeln. I tidningen uppger den
geografiska sjukvårdsberedningens ordförande att ”vi väljer att mjukstarta…”
För ett område som är och kommer att vara den stora utmaningen för hälso- och sjukvården väljer
landstingsmajoriteten att ta det lugnt, välja mjukstart, inte se till att nödvändiga resurser skjuts till osv.
En stilla undran blir: hur tänker dom? Den nuvarande politiska majoriteten har också valt att lägga ner
Äldreforskning Nordväst från kommande årsskifte. Hur tänker dom? Nedmontering tycks vara ledordet för det vårdområde som behöver ökade resurser, ökad fokusering inom forskning och utveckling.
Hur tänker dom?
Med landstingsfullmäktiges beslut i mars förra året öppnades en historisk möjlighet för vårt landsting att
visa på klarsyn, handlingskraft och beslutsamhet på ett av hälso- och sjukvårdens viktigaste områden.
De aktuella besluten och beskeden från majoriteten i beredningen leder lätt till misstanken, att man
egentligen är ganska ointresserad att göra något vettigt av den beslutade satsningen. Det handlar om
mycket mer än respekt för landstingsfullmäktiges beslut, det handlar om personer i hög ålder som behöver vård, utvecklade vårdformer och en tydlig prioritering.
Det förefaller inte heller finnas något intresse för majoriteten att medverka i att utveckla vården med
hänvisning till den s.k. nationella planen för hälso- och sjukvård som riksdagen tog för några år sedan.
Med svaret på en enda fråga i denna interpellation erbjuds majoriteten att ge klarläggande bild av bakgrunden till de aktuella tidningsuppgifterna och ge sin vision över den framtida vården av våra gamla.
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Har landstingsmajoriteten några planer, idéer eller visioner om vården av våra gamla,
äldreforskning i landstingets regi och etablering och utveckling av det som betecknas
äldrevårdscentraler?

Stig Nyman, kristdemokrat

