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I

år är det val och vi skulle vilja veta vad landstingspolitikerna i de olika partierna tycker, hur de arbetar med våra frågor och vilka konkreta förslag de
har. Vi ställde därför ett antal för RBU viktiga frågor. Här är våra frågor och
partiernas svar.

Frågorna
Tillgänglig kollektivtrafik
Så många som möjligt ska kunna använda den ordinarie kollektivtrafiken. Trots att det pågår ett arbete att möjliggöra för fler att
åka kollektivt så är det många som utesluts på grund av otillgänglighet. Det är diskriminerande. Dessutom är det dyrare med färdtjänstlösningar. Med ganska små medel skulle många fler kunna åka kommunalt. Hur arbetar ni med frågan om tillgänglig kollektivtrafik? Vilka konkreta förslag har ni?

Transition inom vården
Innan en person är 18 år finns ett stort nätverk och uppföljningar inom vården. När man fyller 18 år kan det uppstå situationer som
ställer till stora problem. Det kan till exempel vara att överlämning från barn till vuxenvård inte sker som den ska eller att man inte
längre är berättigad vissa insatser eller åtgärder så som lugnande medel innan en behandling eller smärtlindring. Att bli 18 kräver
plötsligt ett aktivt uppsökande av insatser, som många gånger är ganska många, och det finns inte längre någon samordning kring
insatserna. Hur arbetar ni för att förbättra rutiner kring transitionen? Vad gör ni för att det ska bli enklare att gå från barn- till
vuxenvård?

Vårdcentraler med specialistinriktning
Vad anser ni om att ha ett fåtal vårdcentraler med specialistkompetens istället för som idag ha vårdcentraler för alla? Idag saknas ofta
kompetens kring personer med komplexa vårdbehov som till exempel flerfunktionsnedsättning. Personalen på vårdcentralerna hinner
aldrig bygga upp kompetens kring dessa patienter då de är spridda över många vårdcentraler. Vad tycker ni om att ha fåtal vårdcentraler med specialistkompetens för dessa patienter?

Familjekoordinator
För fyra år sedan drev landstinget ett projekt där ett antal familjer fick en koordinator för att underlätta samordningen av alla kontakter
och tidsbokningar. I en familj ställs det stora krav när allt i vardagen ska fungera. Om varje familj får en koordinator tror RBU att man
kan effektivisera och på sikt spara pengar till exempel med tanke på hur många föräldrar som idag blir utbrända. På vilket sätt har detta
projekt följts upp? Är frågan om koordinator något ni vill jobba vidare med och på vilket sätt?
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Centerpartiets svar
Tillgänglig kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Vi
vill bygga bort de barriärer som
finns i kollektivtrafiken. Det
handlar om att se till att det finns
fungerande hissar och ramper där
det förekommer nivåskillnader, att
tillgänglighetsanpassa fordonen
både på land och till sjöss, jobba med visuella och fysiska hjälpmedel samt att se till att det finns personlig hjälp när så behövs.
Transition inom vården
Vården av barn prioriteras väldigt högt och den får därför
tillgång till resurser som inte finns överallt i den övriga vården.
Det gör att det uppstår skillnader mot vad vuxenvården erbjuder
och den förändringen ska göras så smidig som möjlig.
En fast läkarkontakt underlättar för den med många vårdkontakter. Vi och alliansen har infört den möjligheten för äldre och
vill under nästa mandatperiod utveckla det för att omfatta alla
inom Stockholms län.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Vårdcentralerna är navet i vården i Stockholm och de ska
fungera bra för både den som är sjuk en gång om året och för
den som ofta behöver en vårdkontakt. Därför är det viktigt att
de har ett brett basuppdrag och kan behandla många olika
diagnoser. Utifrån det basuppdraget kan vårdcentraler idag också
bli certifierad för Astma-/KOL- eller äldremottagning.
Vi vill gärna se över möjligheterna för att underlätta för andra
typer av specialinriktningar för vårdcentraler.
Familjekoordinator
Centerpartiet välkomnar att se över samordningsfunktioner
åt familjer i behov av detta. Vi tror att det blir bättre både för
familjerna och för de myndigheter som jobbar med dessa frågor.

Kristdemokraternas svar
Tillgänglig kollektivtrafik
Vi vill att det på perrongerna
tydligt markeras var dörrarna
stannar och på sikt planera för
plattformsväggar i tunnelbanan.
Kraven på service för hissar och
rulltrappor måste skärpas. Toaletter
ska finnas på pendeltågsstationer,
nya tunnelbanestationer och på tåg
som går längre sträckor. Externa
högtalare, tydliga displayer, blindskrift och taktila stråk som
förbättrar tillgängligheten.
Transition inom vården
Ett förslag från en av landstingets arbetsgrupper är att lägga
ansvaret för inventering av 16-17-åringar, initiering och stöd
i själva transitionen till stor del på habiliteringssjuksköterskan
på den neuropediatriska kliniken. Dels för att avlasta läkaren,
dels för att vi menar att sköterskan är den som kan ge den unge
och familjen bäst stöd. Habiliteringssköterskan får en koordinatorsfunktion före och under övergången. Resursen finns
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dessvärre inte på barnklinikerna i dagsläget men detta är något
vi jobbar vidare med.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Genom akademiska vårdcentraler ökar kunskapen och kvalitén
inom hela primärvården. Att en vårdcentral ska kunna profilera
sig inom ett visst fält ser vi positivt på. Kristdemokraterna vill
införa Sammanhållen Juniorvård, där barn och ungdomar med
komplexa behov får en fast läkarkontakt. På så sätt avlastas föräldern som idag många gånger få gå ner i arbetstid för att klara av
att sköta sitt barn. Idag finns det särskilda äldremottagningar,
så vi har en viss specialisering, vi är alls inte främmande för den
idén!
Familjekoordinator
Familjekoordinatorer fanns tidigare i kommunerna, och finansierades av tillfälliga statliga projektpengar genom Länsstyrelsen.
Se svaret på frågan ovan.

Liberalernas svar
Tillgänglig kollektivtrafik
Sedan 2014 har ett intensivt
arbete gjorts för att tillgängliggöra
kollektivtrafiken. Det har lett till
att antalet färdtjänstresenärer inte
ökar då fler kan och vill använda
kollektivtrafiken, vilket gör att
vi kan fortsätta fokusera på att
utveckla färdtjänsten till de som
verkligen behöver den. Vårt långsiktiga mål är, som tidigare, att
hela färdtjänsten ska ha en fri resetilldelning. Arbetet med enkelt
avhjälpta hinder, ledsagning, förstärkning av taktila signaler
samt kommunikation med målgrupper som har en funktionsnedsättning är en prioriterad fråga för Liberalerna. Vi bygger
ut kollektivtrafiken för att minska trängseln och vi vill bygga
plattformsbarriärer i tunnelbanan.
Transition inom vården
Liberalerna anser att individuella rehabiliteringsplaner är viktiga.
Där framgår vilka vårdinsatser som ska göras för den enskilde av
olika vårdgivare. Vi anser att det kan behövas särskilda övergångssenheter mellan barn- och vuxenvård.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Vi liberaler anser att alla patienter med allvarliga och livslånga
sjukdomar ska ha rätt att välja en fast läkarkontakt. Det ska
finnas särskilda enheter på husläkarmottagningarna med inriktning på olika sjukdomar och tillstånd. Flerfunktionsnedsättning
kan vara en sådan inriktning på några mottagningar.
Familjekoordinator
Liberalerna anser att det är viktigt att det finns samordnare
eller koordinatorer inom vårdområden där en samordning av
insatserna är av stor betydelse. Vi liberaler anser en familjekoordinator kan behövas för rörelsehindrade barn och ungdomar och
deras familjer.
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Moderaternas svar

Tillgänglig kollektivtrafik
Alla människor ska kunna nyttja
kollektivtrafiken fullt ut. Vi satsar
på ett nytt och bättre system för
utrop i tunnelbanan samt ny läsoch hörbar trafikinformation på
lokalbanorna. Moderaterna verkar
för att gångvägar och anslutningar
till och från hållplatser ska vara
tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning, korta och
snabba byten ska eftersträvas på alla bytespunkter. Vi anser att
all möblering och belysning ska anpassas så att vistelsen underlättas för resenärer med rörelsehinder.
Transition inom vården
Vi värnar möjligheten att välja vårdgivare och få hjälp med koordinering av de vårdinstanser man har behov av. Vi delar synen
att ansvaret för inventering av 16-17-åringar, initiering och stöd
i själva transitionen i större utsträckning kan läggas på habiliteringssjuksköterskan på den neuropediatriska kliniken. Arbetet
vid transition kan förbättras och primärvården har här en viktig
roll att fylla. Vi har verkat för att införa en fast patientansvarig
läkarkontakt, som även erbjuds unga vuxna med rörelsehinder
som kanske har en sjukdomsbild där man är i behov av kontinuitet och god sammanhållen vård.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Husläkarmottagningar verksamma i SLL har ett generellt
uppdrag, men också möjlighet att profilera sig genom andra
specialiteter än allmänmedicin och det ser vi positivt på. Vi har
drivit på för möjligheten att kunna lista sig på andra specialiteter
än allmänläkare. Tidigare har företrädare för patientföreningar
och föräldrar till rörelsehindrade barn uttryckt att man inte tror
på idén att ha ett fåtal vårdcentraler med specialistkompetens, då
risken finns att valfriheten begränsas till just dessa mottagningar
och tillgängligheten försämras.
Familjekoordinator
Se svaret på frågan gällande fast läkarkontakt.

Socialdemokraternas svar

Tillgänglig kollektivtrafik
Vi vill att alla ska kunna åka med
SL. Satsningar på tillgänglighet
är bra för alla. Vi vill bland annat
se plattformsdörrar på alla större
stationer, som i citybanan. Vi vill
ha mer synlig personal som ger
service och skapar trygghet, bussar
som kan stanna mellan hållplatser,
information i appen om hissar och
rulltrappor och bättre tillgänglighet på busshållplatser.
Transition inom vården
Det är viktigt att övergången mellan barn- och vuxenvården
fungerar smidigt och enkelt. I vårt förslag ”Vårdsamverkan
Stockholm” föreslår vi att en ny funktion ska inrättas inom
primärvården – EVA (Egen VårdAnsvarig). Syftet med EVA är

att samordna vårdinsatser för patienter med stora vårdbehov.
Det ska inte ligga på patienten att hitta rätt i vården.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Att det ska finnas specialistkompetens inom primärvården
menar vi är bra, men det är samtidigt viktigt att den kompetensen fördelas jämt över länet. Vi vill generellt höja statusen för
hela primärvården för att säkerställa en jämlik vård för alla patienter. Var du bor ska inte avgöra vilken vård du som patient får.
Familjekoordinator
Vårdcoacher testades inom ramen för ett FOU-projekt i landstinget där syftet var att hitta och stödja patientgrupper med
stora vårdbehov. Studien visade att vårdcoacher kan förbättra
livskvalitet för vissa grupper men resultaten varierade över tid
och mellan grupper. Det finns idag juridiska hinder för att
lämna ut patientdata mellan vårdgivare på ett sådant sätt som
behövs för att vårdcoacher ska kunna arbeta på ett bra sätt,
men vi följer frågan på nationell nivå och vill gärna se att detta
förändras.
FOU-projekt = Forskning- och utvecklingsprojekt

Sverigedemokraternas svar

Tillgänglig kollektivtrafik
Landstinget har några så kallade
nigbussar ” och efterhand
kommer fler att införskaffas.
Det stödjer vi. Den allt mer använda ledsagningen i SL tycker
vi är mycket bra och förordar dess utbyggnad. Tillgänglighetsarbetet inom SLL har numer även inkluderat fler funktionshinder.
Med lättlästa skyltar blir det tillgängligare för alla, med ramper
istället för trappor blir det tillgängligt för barnvagn såsom
rullstol. Att bygga tillgängligt från start anser vi vara självklart.
Transition inom vården
Vi ser det som att detta är en mycket viktig funktion som
nätverket har att på ett ansvarsfullt sätt överlämna personen till
vuxenvården. Kronisk sjukdom ska inte vara något som hindrar
en från att leva sitt liv fullt ut. Att unga från den dag de fyller
18 år förväntas ta ett stort vuxenansvar för sin sjukdom anser
vi vara orimligt. Här ska vårdpersonal ta ett större ansvar och
successivt ge den unge ansvar. Barn- och vuxenvården bör ha ett
större samarbete, ha en gemensam
transitionsplan mellan varje barn- och vuxenmottagning för att
göra övergången så smidig som möjligt.
Erbjuda ett team specialiserat för unga vuxna på alla vuxenmottagningar.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Vi är för de så kallade specialistcentra. I år invigdes ex specialistcentra för diabetes, reumatologi och neurologi. Det är en stor
fördel för patient att kunna få möta specialist i sin sjukdom och
inte behöva åka till olika vårdställen. Vi anser att ersättningssystemet bör ses över så att den sjuka patientens status höjs och
kommer specialistkunnig primärvård till godo. Att kunna söka
för flera åkommor samtidigt skulle underlätta för de sjukaste.
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Familjekoordinator
Vi ser det som mycket bra och nödvändigt med familjekoordinator och tror att det betyder mycket för berörda familjer. Frågan
är dock om det ska ligga på landstinget eller kommunen att vara
huvudman. Detta bör diskuteras vidare för att nå en bra lösning.
Det är en stor hjälp, avlastning för föräldrarna. Det vill vi arbeta
vidare med.

Vänsterpartiets svar
Tillgänglig kollektivtrafik
Trygg, tillgänglig och fungerande
för alla, oavsett var i länet man
bor. Vi vill införa avgiftsfria resor
för alla barn och unga upp till 18
år. Inre- och yttre miljöer måste
underhållas och anpassas. Alla
beslut som tas ska alltid ha ett
tillgänglighetsperspektiv. Vi vill ta
bort spärrarna till tunnelbana och
pendeltåg vilket idag utgör ett hinder. Även bygga ut plattformsbarriärer med en början av de stationer där trängseln är som
störst. Vi vill se en framtida kollektivtrafik där man tar hänsyn
till resenärens hela behov.
Transition inom vården
Stöd efter behov ska följa hela livet. Trösklar- och hinder
måste röjas. Sammanhållen vårdkedja, fast vårdkontakt ska
vara en självklarhet utifrån den enskildes behov, önskemål och
förutsättningar. En samordnande kontakt kan underlätta för den
enskilde i överlämnandet. Flexiblare övre åldersgränser såsom
t ex tillämpas av ungdomsmottagningar är något som borde ses
över i andra vårdverksamheter.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Vi satsar 1 miljard kronor för att bl a stärka vårdcentraler. Vi ser
gärna att antalet vårdcentraler med specialistkompetens ökar då
de behövs. De ska ges förutsättningar till att samla olika professioner med specialinriktning, bygga upp, bibehålla kompetens
långsiktigt för patientens bästa. Vi satsar även på utbyggnad och
utveckling av familjecentraler.
Familjekoordinatorer
Vi kan se att behov av koordinatorer finns utifrån hela familjeperspektivet och som säkerligen innebär en effektivisering för
vården samt underlättar arbetsbördan för familjen. Vi satsar på
förebyggande arbete och insatser, detta behöver stärkas för de
som är i störst behov av det och inte nedmonteras så som det är
idag.
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Miljöpartiets svar
Tillgänglig kollektivtrafik
Miljöpartiet vill att landstinget bygger
plattformsbarriärer på alla stationer. Allra
först vill vi bygga plattformsridåer längs hela
röda linjen. Vi vill snabbt byta ut gamla rulltrappor och hissar, bygga tillgängliga toaletter, öppna samtliga
entréer till tunnelbanan och se till att SL:s entreprenörer använder de tekniska funktioner för tillgänglighet som redan finns.
Transition inom vården
Vården i SLL är splittrad. Patienten ska inte behöva projektleda
sin egen vård. MP vill att alla ska få tillgång till vårdteam på sina
vårdcentraler. Teamet ska samordna insatser och se till att alla
får rätt vård. Övergångarna mellan barn- och vuxenvård behöver
dessutom bli mer flytande och bör ske när patienten är mogen
för det.
Vårdcentraler med specialistinriktning
Miljöpartiet anser att alla vårdcentraler bör ha en bred kompetens, vilket särskilt behöver byggas ut när det gäller psykisk
ohälsa. Vi ser gärna möjligheter för fler vårdcentraler att specialisera sig på patientgrupper med särskilda behov av kompetens.
Familjekoordinatorer
Behovet av en vårdcoach är särskilt viktigt för flera patientgrupper. En sådan funktion bör ingå i vårdteamens arbete. Vårdcentralerna ska ha helhetsansvar för patienten.

