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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt nedan.

En flytt av gränssnitt löser inte alltid samverkansproblemen. Det finns risk
för att samverkansproblemen bara flyttas. I Stockholms län finns redan stora
samverkansproblem inom länet. Det är inte bara kommun och landsting som
ska samarbeta, det är också en mängd olika företag. Därför kommer
samverkan troligen fortsätta att vara ett utvecklingsområde även efter en
kommunalisering av hemsjukvården. I detta avseende ligger Stockholm i
framkant, men med LOV kommer andra delar av landet att beröras i allt
högre utsträckning. Inte minst är tidigare mycket goda exempel med
områdesbaserade team svårare att få till ju fler aktörer som är inblandade,
liksom väl fungerande vårdkedjor.
Vi är dessutom allvarligt oroliga över hur kommunerna kommer att hantera
hemsjukvården. Erfarenheterna av det ökade ansvar för sjukvård av äldre
som gavs kommunerna i samband med Ädelreformen är till stor del
negativa. Vårdens medicinska standard är alltför låg. Att överföra ansvaret
för hemsjukvård till kommunerna förefaller därför riskabelt särskilt som
man anser att den medicinska ledningen för verksamheten skall stanna kvar
på landstingsnivå i och med att inga läkartjänster skall överföras till
kommunerna. Idag vårdas många allvarliga sjukdomstillstånd inom
hemsjukvård och till det krävs självklart en kontinuerligt medicinsk ledning.
Det finns en allvarlig risk för att förslaget om kommunalisering av
hemsjukvården innebär att man skapar en B-sjukvård med sämre standard
än den övriga sjukvården.
Redan idag finns mycket vårdtunga äldre i kommunens omsorg, och redan
idag har kommunen anställda sjuksköterskor på omsorgsboendena. Men
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vårdförbundet vittnar om att deras personalgrupper har svårt att få det
utrymme i organisationen som krävs för ett patientsäkert arbete. Vi är redan
nu allvarligt oroade över hur patientsäkerheten efterlevs inom
äldreomsorgen. De vårdskandaler som briserat i Stockholms stad de senaste
veckorna handlar om många olika saker, men det vi ser allvarligast på ur ett
landstingsperspektiv är just svårigheterna för den legitimerade
sjukvårdspersonalen att utföra ett patientsäkert arbete på omsorgsboendena.
Vänsterpartiet har i budget 2012 lyft hemsjukvården som ett eget uppdrag i
primärvården liknande det som barnavårdscentralen har. Utifrån
vårdcentralen kan sedan hemsjukvården organiseras i samarbete med
kommunen i form av äldrevårdscentraler och/eller äldreteam med
samlokaliserad hemtjänst. Hemsjukvården blir ett eget tydligt
heldygnsuppdrag inom primärvården. Varje utförare har ett minimiantal
patienter för att kunna behålla kompetensen och utveckla verksamheten.
Ersättningssystemet förändras så att samverkan och kvalitet stimuleras i
hemsjukvården. Försök ska göras med att en och samma utförare – kommun
eller landsting – får ett gemensamt uppdrag för både hemtjänst och
hemsjukvård.

