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Yttrande över motion av Irene Johansson (fp) om en
äldrevårdcentral i Huddinge
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige beslutar
att tillsammans med Huddinge kommun inrätta en äldrevårdscentral vid
Paradisets vårdcentral.
Ärendets beredning
Hälso- och sjukvård för äldre är ett prioriterat område. Sjukvårdsberedning Syd
har därför under hösten 2004 tillsammans med Beställarkontor Vård genomfört
en rad aktiviteter för att fördjupa sin kunskap i frågan både allmänt och utifrån
det lokala perspektivet. Ett viktigt syfte med kunskapsfördjupningen har varit
att ta fram underlag för att besvara motionen om en äldrevårdcentral i
Huddinge.
I beredningen av ärendet har Sjukvårdsberedning Syd:
• Träffat företrädare för Hälsocentralen i Hökarängen
• Fått information om arbetet och utvärderingen av Äldreteam i
Nynäshamn
• Tagit del av resultaten från enkätundersökning i Solna om vad äldre
prioriterar när det gäller det lokala vårdutbudet.
• Fört dialog med representanter för pensio närsorganisationerna om vad
som är viktigt för en trygg hälso- och sjukvård
• Genomfört två dialogseminarier dit befolkningen i kommunerna
inbjudits.
Det här tjänsteutlåtandet är framtaget i samarbete med Sjukvårdsberedning Syd
och behandlades av sjukvårdsberedningen vid beredningsmötet 2005-01-11.
För sjukvårdsberedningens ställningstagande se bifogat protokollsutdrag.

Bilagor
1. Motionen
2. Protokollsutdrag från Sjukvårdsberedning Syd
3. Huddinge kommuns svar på motion om Äldrevårdcentral

2 (3)

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens
synpunkter i det här tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Beställarkontor Vård är medvetet om att det finns brister i hälso- och
sjukvården för äldre och håller med motionären om att det finns behov av att
utveckla både samverkan mellan kommun och landsting och samarbetet
inom hälso- och sjukvården i Huddinge. Att förlägga en äldrevårdcentral på
en plats i Huddinge kommun anses dock inte vara bästa sätt att utnyttja
resurserna för att möta dessa brister. En avgörande faktor för den
bedömningen är att man genom att samla kompetensen kring äldre på ett
ställe i en så geografiskt utredd kommun kraftigt försämrar tillgängligheten
för många äldre kommuninvånare.
Det är också viktigt att beakta, vilket undersökningen i Solna visar, att
närhet till sin läkare och att få behålla sin läkare är mest prioriterat när
personer över 65 år beskriver den hälso- och sjukvård de vill ha. Vidare är
en väl fungerande kontakt med distriktssköterska, utökade möjligheter till
hembesök samt möjlighet till snabb remittering till specialistläkare vid
behov viktiga faktorer för tryggheten.
En relativt liten grupp av personer över 65 år har stora och komplexa vårdoch omsorgsbehov. För att förbättra omhändertagandet av och tryggheten
för dessa personer tillskapar landstinget tillsammans med Huddinge
kommun i februari 2005 en samverkansansvarig (lotsfunktion) för äldre och
funktionshindrade. Funktionen kommer att vara knuten till närakuten. Det
kommer att finnas ett telefonnummer till kommun och landsting med en
distriktssköterska som svarar i telefon dygnet runt och som kan ge råd samt
besluta om insatser i hemmet från läkare, sjuksköterskor och/eller
kommunal hemtjänst.
Vidare kommer alla läkarinsatser i särskilda boenden i Huddinge att samlas
hos en vårdgivare vilket ger bättre samordningen och möjligheten att
erbjuda alla personer i särskilda boenden samma utbud dygnet runt.
Ytterliggare förstärkningar för äldre med stora och komplexa vård- och
omsorgsbehov som diskuteras mellan Huddinge kommun och landstinget är
att tillskapa Äldreteam med möjlighet till korttidsinläggningar vid svikt.
Äldreteam skulle ge en sammanhållen och vård och omsorg nära patienten.
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Med hänvisning till det svar som lämnats av Huddinge kommun på
motionen om Äldrevårdscentral ser Beställarkontor vård att det finns goda
möjligheter till nära samverkan med kommunen kring äldre. Detta är särskilt
viktigt eftersom andelen äldre kommer att öka i kommunen.
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