INTERPELLATIONSSVAR
Pia Lidwall (kd)
Gruppledare

Svar på interpellation 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om
neddragningar i äldrevården och dess konsekvenser.
Håkan Jörnehed (v) har ställt följande frågor till mig om neddragningar i äldrevården och
dess konsekvenser.
1. Kommer du att vidta några åtgärder så att hemsjukvården inte skall behöva säga upp
ytterligare personal?
2. Anser du att Geriatriken på Dalens sjukhus har haft för mycket personal tidigare och
hur bedömer du att kvaliteten kommer påverkas av de aviserade
personalneddragningarna?
3. Anser du det rimligt att göra så kraftiga personalneddragningar inom geriatriken
samtidigt som den äldre befolkningen och deras behov är stora i Stockholm län?
Som svar vill jag anföra följande:
Självfallet är alla överens om att de äldre ska ges fullgoda och värdiga vårdinsatser
oavsett vem som ett formellt ansvar över vården eller omsorgen. Den borgerliga alliansen
har nu styrt i två år och det finns en hel del positiva tendenser när det gäller vården till de
äldre.
1. Den basala hemsjukvården ingår som en del i vårdval Stockholm. Patienten får
automatiskt del av den när medicinska behov så dikterar. Problemet som Håkan pekar på
har att göra med att vissa vårdcentraler har avtal inom det gamla systemet som ännu inte
löpt ut. Enheterna gör då antaganden baserade på att det i den nuvarande regelboken för
2008 finns ett ersättningstak. Detta kommer inför 2009 att justeras uppåt på ett sådant sätt
att antalet hemsjukvårdsbesök inte riskerar att begränsas i de områden där behoven finns.
Det står vidare inget om personalbemanning i regelboken och ansvaret att bemanna
verksamheten åligger vårdgivaren för uppdraget. Behovet av olika yrkeskategorier styrs
alltså inte av oss politiker, men uppdraget att erbjuda hemsjukvård till dem som är
berättigade och listade hos vårdgivaren ska genomföras. Om vårdtagare inte väljer att
lista sig på vårdenheten, och vårdenheten därigenom förlorar intäkter kan jag emellertid
inte garantera att det inte måste sägas upp personal.
2. och 3. Det är min uppgift att fördela vårdresurserna på ett sådant sätt att hela
befolkningen får en likvärdig vård över i hela länet, samt att beskriva uppdraget som skall
utföras. Landstinget använder sig av en mängd olika källor, men där äldrepoäng som
förvaltningen har för att kunna vikta vårdbehovet i alla delar av länet är den viktigaste.
Inom ett geografiskt område får vi därmed ut behovet av geriatrisk vård för invånarna
under de kommande åren. Som framgår av tabellen nedan så minskar behovet för Dalens
område under de kommande åren. Det är då min skyldighet att flytta pengarna och
personalen till de delar av länet där behoven finns.

2

Att minska personal där behoven minskar och öka personal där behoven ökar är därmed
en rimlig åtgärd.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholms den 29 september 2008

Pia Lidwall

