25 november 2008

Interpellation av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården
Högalid
Hemsjukvården Högalid är en väl fungerande verksamhet. Det är förmodligen något som alla
kan skriva under på. ”Denna arbetsplats är den bästa arbetsplatsen jag har arbetat på i hela
mitt liv och jag blev färdig sjuksköterska 1977.” Så beskriver en personal sin arbetsplats
Hemsjukvården Högalid .
Patienter, anställda, kommunens hemtjänst, övriga vårdgivare, kommunens representanter och
borgerliga politiker som besökt verksamheten kan intyga hur väl fungerande verksamheten är.
De uppföljningar som gjorts från tjänstemännen på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
visar på verksamhetens goda kvalitet och hur det har bidragit till att utveckla hemsjukvården
utifrån ett tvärprofessionellt arbetssätt.
Dess historia är intressant eftersom förra gången det var borgerlig majoritet i Stockholms läns
landsting så avvecklades av olika anledningar det långvariga projektet med integrerad
hemsjukvård i kommunal drift på Södermalm. Samtliga vårdcentraler på Södermalm återtog
hemsjukvården utom den privata verksamheten vid Hornstull.
För att kunna erbjuda hemsjukvård till invånarna i Hornstull även fortsättningsvis så
uppmuntrade dåvarande förvaltningen och de borgerliga politikerna starkt två ”driftiga”
kvinnor att överta hemsjukvård inklusive rehabilitering i Hornstull och Högalid. Att det var
två kvinnor som startade Hemsjukvården Högalid hade betydelse i sammanhanget eftersom
det låg i linje med borgarnas dåvarande politiska retorik om små privata entreprenörer, inte
minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Men nu är det slut.
Men verksamheten passar inte in i systemet Vårdval Stockholm. Fyra år efter det att de
borgerliga politikerna lovordade att verksamheten startade så finns det idag ingen borgerlig
politiker som vill ta ansvar för verksamhetens fortsatta existens. Istället gömmer man sig
bakom den vårdvalsmodell som man själva konstruerat och vars konsekvens är att
hemsjukvården Högalid läggs ner i april 2009.

Jag vill därför fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt (m):
1. Anser du att Vårdval Stockholm är rätt utformat eftersom Hemsjukvården Högalid tvingas
stänga?
2. Kommer du agera för att rädda Hemsjukvården Högalid?

3. Anser du att det inom ramen för Vårdval Stockholm ska vara möjligt för distriktssköterskor
att auktorisera sig för att driva verksamhet?

Håkan Jörnehed (v)

