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MOTION
Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
Socialdemokraterna vill se en mer sammanhållen hemsjukvård för länets äldre invånare där
huvudansvaret för patientens hälsa tydliggörs. Att kommunalisera hemsjukvården måste vara
viktigare än införandet av ytterligare en vårdmarknad inom hemsjukvården genom ett
regionalt vårdval. Vi menar att dagens system och det planerade vårdvalet riskerar skapa en
än mer otydlig ansvarsfördelning och försvåra samverkansmöjligheterna.
Det är tydligare än någonsin att vården måste hålla ihop för att klara framtidens utmaningar,
det ser vi särskilt nu under rådande pandemi som lamslagit stora delar av världen. Istället för
fler uppsplittrande vårdmarknader vill vi socialdemokrater sprida den unika modell för
integrerad regiondriven vård och kommunal omsorg som utvecklats och används i Norrtälje
till fler kommuner.
Norrtälje har så här långt klarat Coronakrisen bättre än regionen i övrigt, mycket tyder på att
det beror på att vården håller ihop bättre. När vården håller ihop skapar det också trygghet
hos brukarna, det blir mindre rotationer av personal vilket gynnar såväl de äldre som
vårdpersonalen. Norrtälje är också ett exempel på där smittan i lägre utsträckning nått
hemtjänsten och äldreboendena.
Vi ser även ett behov av att höja kunskapsläget inom omsorgen och vi tror på att det finns en
fördel med att ha samma grundorganisation mellan hemsjukvården och den kommunala
omsorgen och att det skulle utöka möjligheterna till kunskapsutbyte och utbildningsinsatser.
Ett avgörande led i detta arbete är att kommunalisera hemsjukvården, något samtliga
regioner utöver Stockholm lyckats genomföra.
Hemsjukvården är idag uppdelad på många olika utförare såsom vårdcentraler, upphandlade
aktörer för hemsjukvård på kvällar, nätter och helger, ett vårdval för avancerad hemsjukvård,
ett vårdval för läkarinsatser i särskilda boenden samt vårdval primärvårdsrehabilitering. Och
dessutom den insatsen som ofta är den största – kommunernas hemtjänst.
Kontinuitet för våra äldre handlar inte bara om hur många besök man får, utan att bygga en
relation och få chans att lära känna den vård- och omsorgspersonal som besöker dig. Mindre

prestige och den äldres perspektiv i fokus är allt som behövs. Då kan personalens tid också
användas smartare.
Idag kommer hemsjukvården och sätter på stödstrumpa samtidigt som hemtjänsten hjälper
dig med frukost. Den förändring vi föreslår hade istället hade vi gett en person mer tid med
den äldre.
Vi vill att den som har vårdinsatser i hemmet ska få en mer samlad vård och omsorg. Med en
samlad organisation – där vi avskaffar det delade ansvaret mellan kommun och region - får
personalen bättre koll på det samlade vårdbehovet. Då kommer vi som samhälle kunna ge
mer förebyggande insatser och framförallt minska springet av olika aktörer utan samlad koll
på vilken tid respektive person dyker upp i den äldres hem.
Förslaget om kommunaliserad hemsjukvård stoppades under förra mandatperioden av att ett
fåtal kommuner motsatte sig skatteväxlingen. Det får inte stå i vägen nu. Omsorgen och
vården om våra äldre kommer främst och därför behöver länets kommuner och regionen nu
agera.
Huddingeborna förtjänar den bästa, mest sammanhållna vård och omsorg vi kan ge dem. Det
handlar om kvalitet, om trygghet och om att rädda liv.
Med bakgrund i ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att

Huddinge kommun ställer sig bakom kravet på att hemsjukvården ska kommunaliseras.

Att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om kommunalisering av hemsjukvården
så väl gentemot StorStockholm som Region Stockholm

Att

Huddinge kommuns ambition är att kommunalisering av hemsjukvården och den
skatteväxling som blir en konsekvens ska vara genomförd senast 1/1 2022.
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