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Brister i vården för äldre i Region Stockholm
Ett viktigt mål för hälso- och sjukvården är att färre ska behöva uppsöka
regionens sjukhus för att få vård. Istället måste mer vård kunna ges i eller i
anslutning till hemmet. För detta har regionen och länets kommuner ett
gemensamt ansvar. Två granskningar har nyligen dock visat på stora brister
vad gäller hanteringen av utskrivningar och återinskrivningar av multisjuka
äldre patienter.
Socialstyrelsen har i en rapport över återinskrivningar visat att det blivit än
vanligare att sköra och multisjuka äldre som vårdats på sjukhus skrivs in på
nytt en kort tid efter.. Region Stockholm är en av de regionerna där
utvecklingen har gått bakåt. Att vid upprepade tillfällen vistas på sjukhus är
mycket påfrestande för en multisjuk person. Inte minst är detta ett tecken på
att samverkan mellan hälso- och sjukvården och den kommunala vård och
omsorgen inte fungerar optimalt.
En viktig koppling till detta går även att finna en granskning av
utskrivningar som gjorts av regionen och åtta kommuner i länet.
Granskningen visar på flera brister vad gäller utskrivningsprocessen.
Primärvården i Region Stockholm uppvisar stora brister vad gäller
samordning med den kommunala omsorgen vilket innebär att alla patienter
inte får den samordnade individuella vårdplanering som de har rätt till.
Vi är mycket oroade över att utvecklingen vad gäller vården för äldre går
bakåt i Region Stockholm. En viktig åtgärd som identifieras av
Socialstyrelsen är att vården i hemmet måste utvecklas. Genom att
möjliggöra fler mobila vårdteam, kan många av de svårast sjuka äldre
istället få sitt vårdbehov tillgodoses i hemmet. I Norrtälje finns ett
sjukhusanslutet mobilt team, kopplat till den geriatriska kliniken som tar
hand om äldre, multisjuka patienter i deras hem. Det avlastar akuten och ger
också en ökad vårdkvalitet för patientgruppen.
I Västra Götalandsregionen har ett arbetssätt med mobil närsjukvård redan
införts med goda resultat. Där minskade de äldres behov av sjukhusvård
kraftigt samtidigt som tryggheten för patienten ökade. De mobila
vårdteamen bygger på ett nära samarbete mellan sjukhus, primärvård och
kommunen. Under den rådande krisen har på många håll en välfungerande
samverkan mellan vårdgivare redan byggts upp. Vi menar att vi måste
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bygga vidare på detta samarbete även efter krisen. Det vinner alla på
framförallt patienterna.

Med anledning av detta vill jag fråga regionrådet Anna Starbrink:
-

Hur ser det blågröna styret på det faktum att antalet återinskrivningar
i Region Stockholm har ökat sedan 2011?

-

Vilka åtgärder planeras för att vända utvecklingen vad gäller
återinskrivningar?

-

Pågår ett arbete med att utveckla mobil närsjukvård i likhet med
Västra Götalandsregionen?

-

Anser det blågröna styret att primärvården idag har tillräckligt med
resurser för att säkerställa en fungerande samverkan med kommunal
vård och omsorg i samband med utskrivningar?

-

Försvåras samverkan av det faktum att Region Stockholm har ett
lågt antal vårdcentraler per capita samt en stor mängd olika
vårdgivare och aktörer?

Talla Alkurdi (S)

