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Interpellation av Juan Carlos Cebriàn (s) om framtiden för
Närvårdcentralen i Hökarängen
Hökarängens Närvårdscentral, NVCH, för äldre och funktionshindrade drivs sedan juli 2004
som ett projekt i samarbete mellan SDN Farsta och Stockholms läns landsting. NVCH är
uppdelad i två delar med vårdcentral och öppen hemtjänst. Båda verksamheterna är
lokalmässigt sammanförda och leds av en gemensam enhetschef. Projektet pågår tom den 31
december 2007 och högeralliansen har aviserat att projekttiden inte kommer att förlängas.

En första utvärdering finns i en rapport från Stiftelsen Stockholms äldrecentrum 2 maj 2007,
2007:5. Rapporten pekar på en trög start då de nya samverkansformerna utvecklades men
betonar att det är för tidigt att bedöma det ekonomiska utfallet av detta arbetssätt. Rapporten
visar också att landstinget har kunnat spara 1 200 kr per äldre och år vad det gäller läkemedel
samt att de som är listade på NVCH har sökt särskilt boende i mindre omfattning än andra
äldre. Från en trög start 2004 med endast 500 listade äldre är idag siffran 1 040 av de 1300
äldre än 65 år som bor i Hökarängen.

Den verksamhet som NVCH bedriver har fått stor uppmärksamhet och uppskattning.
Studiebesöken har avlöst varandra och uppskattningen från de äldre som fått sin vård där har
varit omfattande.
I brev till landstingsrådet Filippa Reindfelt skriver Britta Pärlebo, boende i Hökarängen och
listad i NVC:
”Min man är snart 85 år och jag 74. Vi har i stor sett varit friska, kunnat arbeta och ordna
vårt enkla liv så, att vi klarar oss och har det bra tillsammans, sedan drygt 55 år tillbaka. Våra
sjukdomar har varit av övergående natur.
Skulle vi emellertid, förutom äldre, bli funktionshindrade, behöva hemsjukvård eller hemtjänst,
så kan vi genom Närvårdscentralen få våra behov tillgodosedda på ett samordnat sätt, av
personal, som vi redan känner – och som arbetar nära den behandlande läkaren!(inte av olika
personer från olika håll, som behöver ”briefas” av den sjuka.)”

Åldrande befolkning ställer nya krav skriver Mats Thorslund känd professor i socialgerontologi
och äldreforskare vid Stiftelsens Äldrecentrum i SVD oct-07.
”Äldre personer som har flera sjukdomar med olika funktionsnedsättningar hamnar ofta i kläm
i dagens specialiserade vård- och omsorgssystem. De äldre behöver en annan typ av vård och i
uppkomsten av Äldrevårdscentraler ger stora vinster för de äldre, kommuner och landsting.”
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Pensionärsorganisationer i Farsta, Stadsdelsrådet i Hökarängen, pensionärsrådet i Farsta STDN,
äldre listade i NVCH, Kommunstyrelsens pensionärsråd i Stockholm Stad, STDN i Farsta har
efter enhälliga beslut skickat brev till ”alla som NU bestämmer i landstinget” för att göra ett
undantag från Vårdval och se till att det uppskattade arbete som NVCH bedriver skall fortsätta.

För som Britta Pärlebo skriver i sitt brev till Filippa Reindfelt: ”för att gamla och sjuka ÄR
undantag”.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
– Kommer NVCH att upphöra med sin verksamhet den 31/12-07
– Ordförande i sjukvårdsstyrelsen i Stockholm påstod i tidningen Mitt i Söder att verksamheten
är för dyr. Det rör sig mig veterligen om 2 miljoner. Ryms inte den satsningen inom ramen för
hälso- och sjukvårdsbudgeten?
– Vilken närliggande vårdcentral tror ni kan ta emot 1 040 äldrepatienter med den ersättning
som ingår i Vårdval Stockholm?
– Landstinget genom Locus har hyreskontrakt som löper till höst-09. Hemtjänstdelen i NVCH
har tänkt flytta till andra mindre lokaler. Kommer nuvarande lokaler att stå tomma tills
kontraktet går ut?
– Vid skrivandets datum har inga äldre listade i NVCH ha fått information om att
verksamheten skall läggas ned. Vad tänker du göra åt det?
– Tycker du att nedläggning av NVCH främjar framtida samverkansmöjlighet mellan
stadsdelar/kommuner och landstinget?
– Känner du stolthet över att lägga ned en sådant uppskattade verksamhet som NVCH
bedriver?
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