INTERPELLATIONSSVAR
Pia Lidwall (kd)
Gruppledare

Svar på interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen
av Hemsjukvården Högalid
Håkan Jörnehed (v) har ställt följande frågor till mig om stängningen av Hemsjukvården
Högalid.
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?

Som svar vill jag anföra följande:
1. Anser du att Vårdval Stockholm är rätt utformat eftersom Hemsjukvården
Högalid tvingas stänga?
Vårdval Stockholm är rätt utformat. Trots att vårdgivaren har utvecklat hemsjukvården
väl under sin avtalsperiod så har Hemsjukvården på Högalid bara ett avtal som löper fram
till 2009-04-30, detta är inklusive förlängning. Även om vi inte haft Vårdval Stockholm
måste vi följa LOU och det innebär i så fall att vi skulle bli tvungna att upphandla
verksamheten. Nu har vi istället vårdvalet och det möjliggör inte att någon vårdgivare
kan bryta ut vissa delar av uppdraget t ex husläkarverksamhetens uppdrag som denna
fråga gäller.
Vi eftersträvar en likvärdig vård, vilket innebär att husläkarna vid Hornstull ska ha
samma uppdrag som de övriga husläkarverksamheterna i länet. Vårdcentralerna i området
har i sina befintliga uppdrag ansvar för sina listade patienters hemsjukvård, det innebär
att de patienter som idag vårdas av Hemsjukvården Högalid kommer att vårdas av den
vårdcentral patienten idag är listad hos. Husläkare på Södermalm kan naturligtvis också
välja att ha Högalids Hemsjukvård som underleverantörer.

2. Kommer du agera för att rädda Hemsjukvården Högalid
Jag kommer att agera för att de äldre på Högalid ska få den bästa tänkbara hemsjukvård
av den utförare som de väljer och anser är bäst lämpad. Oavsett vilka som driver
hemsjukvård på Södermalm så kommer i och med kriterierna i Vårdval Stockholm
hemsjukvården vara av högre kvallite och omfatta fler vårdinsatser än någonsin tidigare
och med ännu mer ekonomiska resurser än tidigare.

3. Anser du att det inom ramen för Vårdval Stockholm ska vara möjligt för
distriktssköterskor att auktorisera sig för att driva verksamhet?
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Vi håller fortfarande på att utveckla Vårdval Stockholm som t ex finns ett uppdrag som
kan innebära att vi kommer att ersätta efter vårdtyngd. Fler områden har blivit vårdval t
ex BVC, MVC, logopeder och fotvårdsspecialister. Vi har även gett förvaltningen ni
uppdrag att ta fram riktlinjer för vårdval inom primärvårdsrehabilitering och i
förlängningen även hemsjukvården. Det finns heller idag inget som hindrar, vilket frågan
antyder, att distriktssköterskor auktoriserar sig startar och driver vårdcentraler och
anställer läkare. Lagen om fritt vårdval (LOV) innebär också en förenkling då vi får en
garanterad fri etableringsrätt inom primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller ställda
krav har rätt att etablera sig. Så ja, jag anser det möjligt.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stockholms den 4 december 2008

Pia Lidwall

