9 juni 2009

Motion av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om att SLL ska utreda
konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och
organisationsperspektivet
Det är vanligt att äldre och psykiatripatienter hamnar i kläm mellan de olika huvudmännens
ansvarsgränser. Problemet är fortfarande omfattande, trots diskussioner och försök med
otaliga samverkansprojekt för att komma till rätta med gränsdragningsproblematiken.
Svårigheterna har kvarstått oavsett politisk majoritet i kommuner och landsting. Allt som
oftast är det organisationen som sätts i centrum istället för patienten, som borde vara det
naturliga. Det finns också juridiska problem. Ibland kommer t. ex hälso- och sjukvårdslagen i
direkt konflikt med socialtjänstlagen.
När ädel- och psykiatrireformen genomfördes för 10-15 år sedan, innebar det att ansvaret för
omsorgen, boende och sysselsättning stannade hos kommunerna, medan landstinget fortsatte
att ansvara för de sjukvårdande insatserna. I samband med fördelningen av ansvarsgränser
genomfördes också en skatteväxling, där de ekonomiska resurserna fördelades mellan
huvudmännen i förhållande till ansvar.
Eftersom den medicintekniska utvecklingen har utvecklats i en rasande takt, så vore det
kanske på plats att utreda funktionaliteten i gränsdragningen mellan kommun och landsting i
SLL idag, när det gäller ansvaret för de äldre och psykiskt funktionshindrade. Kanske kan det
behöva göras vissa förändringar både organisatoriskt och gällande fördelningen av de
ekonomiska resurserna. Inom psykiatrin kan det vara bra om utredningen tittar på frågan om
mellanvårdsboenden som det ofta förordats en utbyggnad av, men där
gränsdragningsproblematiken ofta blir ett hinder för fortsatt utveckling.
Landstinget borde dessutom utreda huvudmannaskapets tillhörighet när det gäller
hemsjukvården. På flera håll i landet är hemsjukvården ett kommunalt ansvar, men så är det
inte i Stockholm, där landstinget har ansvar för hemsjukvården. Det vore bra om SLL tittade
närmare på för- och nackdelar.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta:
att SLL utreder ädel- och psykiatrireformens gränsdragningsproblematik utifrån ett patientoch organisationsperspektiv
att i utredningen analysera nuvarande problem och utifrån det presentera förslag till konkreta
åtgärder och förbättringar för vidare beslut hos respektive huvudman
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