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Interpellation av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom
kommunens äldreomsorg.
Under hösten har det avslöjats i medierna att äldre inom kommunernas äldreboenden inte får
kvalitativ omsorg och att de till och med utsätts för regelrätt vanvård. Hur omsorgen av de
äldre hanteras är en kommunal fråga men blir en landstingsfråga om den sjukvård som
kommunen idag ombesörjer inte håller måttet. Belastningen ökar på landstingets
sjukvårdsinsatser.
Landstingets läkarinsats TryggHälsa vid det mycket omskrivna omsorgsboendet
Koppargården/Carema har gjort en anmälan till Socialstyrelsen. I den kan man läsa att de haft
29 fallolyckor som resulterat i frakturer, 35 patienter med hastig viktnedgång och med
avsaknad av nutritionsplan, bristande journalhantering vid sårvård som lett till svåra
infektioner med följd att tre patienter fått uppsöka sjukhus och blivit amputerade. Vidare har
fem äldre under 2011 insjuknat i ESBL (multiresistenta bakterier). Läkarinsatsen har vid
upprepade tillfällen larmat om avsaknad av skyddshandskar, handsprit, kohortvård,
uppmärkning av patienter med ESBL och lokala rutiner kring hygien.
En dylik hantering av multiresistenta bakterier vore otänkbar i landstinget. Dessa äldre är
både kommunens och landstingets ansvar. Att kommunerna inte har ett fungerande
smittskyddsarbete försvårar landstingets insatser mot multiresistenta bakterier.
TryggHälsa slår larm om förhållandena vid Carema Koppargården utifrån hälso- och
sjukvårdslagen och utifrån sin läkarprofession - att inte anmäla vore att begå tjänstefel.
Anmärkningsvärt är att Stockholms stad och dess tjänstemän i det läget väljer - i stället för att
ta itu med bristerna - säga upp avtalet med Trygg Hälsa.
Med anledning av dessa händelser vill jag fråga ansvarigt landstingsråd för äldrevården
och patientsäkerhetsarbetet Stig Nyman (KD):
1. Har du haft kontakt med Stockholms stad och påtalat de oacceptabla bristerna i
omvårdnaden av de äldre och de ökade sjukvårdsinsatserna för landstinget?
2. Har Vårdhygien varit inkopplad för att åtgärda bristerna då det gäller hanteringen av
multiresistenta bakterier på Koppargården/alt i kommunerna?

3. Ingår kommunerna i patientsäkerhetskommittén?
4. Vad tycker du om att Stockholms stad säger upp avtalet med TryggHälsa på grund av
den kritik de framfört?
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