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Landstingsstyrelsen

Motion 2005:14 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om stöd till anhöriga

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att en genomgripande kartläggning görs över stödet till anhöriga och
att förslag till förbättringar och utveckling av anhörigstödet redovisas till landstingsfullmäktige.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en kartläggning av behovet av utökat anhörigstöd samt patienterna och de anhörigas upplevelser av dagens stöd
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Motionärerna tar upp en angelägen och uppmärksammad fråga: samhällets stöd till anhöriga. Precis som motionärerna skriver så är de anhörigas insatser viktiga, men måste alltid
utgöra ett frivilligt åtagande. Därför måste det finnas ett väl utvecklat och flexibelt utformat
stöd åt de anhöriga.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Samhällets ansvar för stöd åt anhöriga är idag reglerat i lagstiftning, genom Socialstyrelsens
allmänna råd och föreskrifter, genom offentliga utredningar, samt i landstingets Värdegrund.
Stöd till närstående ges genom utformningen av ordniarie vårdverksamhet i kommun och
landsting samt i form av hemsjukvårdsbidrag som kan utbetalas då en anhörig eller närstående ger vårdande insatser till en patient i hemmet.
Stödet till närstående utvärderas i de ordinarie kvalitetsuppföljningar som genomförs för alla
vårdgivare. Behov finns av en sammanställning av detta stöd för hela landstinget, samt en
utvärdering av de anhöriga och patienternas egna upplevelser av stödet.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Pia Lidwall m.fl. (kd) har i en motion (bilaga), väckt den 12 april 2005, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att en genomgripande kartläggning görs
över stödet till anhöriga och att förslag till förbättringar och utveckling av anhörigstödet
redovisas till landstingsfullmäktige senast den 31 december 2005.

Yttrande har inhämtats från pensionärsrådet.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 15 november 2005 föreslagit landstingsstyrelsen
besluta att avge yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
Kd-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

Landstingets pensionärsråd har den 21 november 2005 avgett följande yttrande.
”Motionärerna tar upp en viktig fråga som emellertid redan har observerats och åtgärdats i
början av året inom landstingets pensionärsråd.
Pensionärsrådet tillskrev i början av juni 2005 samtliga stadsdelsnämnder och länskommuner angående anhörigvård, stöd, avlastning m.m. Så gott som samtliga stadsdelsnämnder
har skrivit svar och redovisade insatser som var helt enligt intentionerna i motionen.
Utav 25 länskommuner har emellertid endast tolv svarat och insatserna för anhörigvårdarna
var bara i sex fall helt tillfredsställande.
Pensionärsrådet arbetar vidare med denna stora och viktiga fråga. Vi ifrågasätter emellertid
om en fullödig redovisning enligt motionärernas önskan till den 31 december 2005 kan vara
genomförbar.”

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2006.

