Interpellation av Maria Rydén (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs
ansvar för färdigbehandlade patienter i akutsjukvården
Maria Rydén (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående Göteborgs
ansvar för färdigbehandlade patienter i akutsjukvården.
Varför bidrar du som ansvarigt kommunalråd till att skapa vårdkaos i akutsjukvården?
Göteborgs Stad arbetar kontinuerligt med att hantera de i genomsnitt 18 patienter på
Sahlgrenska universitetssjukhuset som bedöms vara utskrivningsklara. Det är tveksamt att
dessa patienter skulle orsaka de omfattande problem som beskrivs i media. Särskilt mot
bakgrunden att sjukhuset avvecklat 240 vårdplatser under samma period som problemen
uppstått.
För att snabbare ta emot patienter kommer staden utöka antalet korttidsplatser, omvandla
befintliga lokaler till äldreboendeplatser och stärka hemtjänsten. Dessutom pågår ett arbete
med att fördjupa samverkan med Västra Götalands Regionen avseende vård och omsorg för
det mest sjuka äldre. Flera stadsdelar har exempelvis börjat arbeta med mobila team för att
äldre ska slippa slitsamma sjukhusbesök.
Varför väljer du att betala för platser på sjukhus när pengarna behövs för vård- och
omsorg och äldreboendeplatser i kommunal regi?
Något sådant val har inte gjorts vare sig av mig, av kommunstyrelsens ordförande eller av det
beslutandeorgan vi företräder.
Varför har det inte hänt något i frågan om att inrätta ett vård- och sjukhem sedan juni
2016?
Beslutet i kommunstyrelsen avseende att utreda förutsättningarna för att i samarbete med
Västra Götalands Regionen, inrätta ett vård- och sjukhem från juni 2016 har omhändertagits
via samverkansorganet med Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg. Den politiska
representationen består av Hälso- och Sjukvårdsnämndens presidium samt Marina Johansson
(S), Ann Cathrine Fogelgren (L) och undertecknad. Frågan har efter diskussion under två
möten under hösten lämnats till respektive förvaltning för en gemensam beredning.

Daniel Bernmar (V)
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Interpellation av Maria Rydén (M) till kommunstyrelsens ordförande om
Göteborgs ansvar för färdigbehandlade patienter i akutsjukvården
Göteborg den 23 februari 2017
Den senaste tiden har allmänheten nåtts av ett antal larm om den ansträngda situationen
på akutmottagningarna där kommunerna med Göteborg i spetsen kraftigt bidrar till
vårdkaos. I snitt belägger Göteborg sjukhusen med 18 platser per dygn och i dagsläget
är det cirka 200 platser som upptas av färdigbehandlade personer som hör hemma i
Göteborg eller Mölndal. Detta är akutsjukvårdsplatser som upptas av färdigbehandlade
patienter som har legat kvar så länge att kommunen har blivit betalningsskyldig.
Personerna behöver inte akutsjukvård, de behöver vård- och omsorg.
Ser man till andra sjukhus som t ex Kungälvs sjukhus så märker staden ut sig även där
med att vara den kommun i upptagningsområdet som är sämst på att ta hem sina äldre
invånare.
Idag väntar 410 personer på plats i äldreboende. Av dessa har 119 personer väntat mer
än tre månader. Alla har de ett biståndsbedömt behov som innebär att de inte klarar sig
själva. Äldre och sjuka sköra personer kan inte vänta. Det låga tempot som den
rödgröna styrande minoriteten håller drabbar enskilda och anhöriga.
För att ta hem alla personer från akutsjukvården som är färdigbehandlade och som har
ett större vård- och omsorgsbehov måste kommunen öka tempot på bred front. Framför
allt behövs det omgående fler äldreboendeplatser och det finns ett behov av ett vårdoch sjukhem. Ett vård- och sjukhem med geriatrisk inriktning fyller det befintliga
tomrummet som uppstår när äldre är för sjuka för kommunens hälso- och sjukvård och
personen är för frisk för akutsjukvård. I juni 2016 ställde sig en enig kommunstyrelse
bakom vårt förslag som kan liknas vid ett modernt anpassat f.d. Vasa Sjukhus.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
•
•
•

Varför bidrar du som ansvarigt kommunalråd till att skapa vårdkaos i
akutsjukvården?
Varför väljer du att betala för platser på sjukhus när pengarna behövs för vård- och
omsorg och äldreboendeplatser i kommunal regi?
Varför har det inte hänt något i frågan om att inrätta ett vård- och sjukhem sedan
juni 2016?

Maria Rydén (M)
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