Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om medicinskt ansvar för rehabilitering
Det har framkommit i många olika sammanhang att det är problem för
dem som bor på kommunens äldreboenden att få den adekvata
rehabilitering som de behöver för att kunna återhämta sig efter svåra
sjukdomstillstånd.
Det måste vara en rättighet för varje person som bor på ett av våra
äldreboenden att kunna nå maximal möjlig återhämtning efter en svår
sjukdom.
Många anhöriga, oftast kvinnor, ägnar en stor del av sitt liv till att
försöka hjälpa sin make/maka att få denna rättighet tillgodosedd. Trots
stora ansträngningar har de dessvärre allt för ofta misslyckats. Vi har
blivit starkt berörda av dessa många berättelser. Vi kan inte ha det så i
vårt Danderyd. Det är inte godtagbart.
Socialkontoret har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som
kontrollerar att hälso- och sjukvården på våra boenden uppfyller
kraven på god vård. Hon kontrollerar att kvaliteten i verksamheten
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. På så sätt får de
som bor på våra äldreboenden den medicinska vård de behöver.
Inom rehabiliteringsområdet kan en sjukgymnast, arbetsterapeut eller
fysioterapeut fullgöra motsvarande uppgifter - medicinskt ansvarig för
rehabilitering, MAR. Danderyd har inte någon sådan funktion. Vi
föreslår att Danderyd inom socialkontoret avsätter resurser för en
sådan kompetens. Ett annat alternativ är att göra det tillsammans med
någon eller några nordostkommuner.
Uppgiften ska vara att se till
– att den boende får en säker och ändamålsenlig rehabiliterig av god
kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
– att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.

– att den boende får den rehabilitering som läkare ordinerat och som
kommunen ska ansvara för
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
uppdra åt socialnämnden
att avsätta resurser för en medicinskt ansvarig för rehabilitering,
MAR, alternativt gör det i samarbete med en eller flera andra
nordostkommuner.
Danderyd den 25 november 2015
Siv Sahlström (C)

Lena Ringstedt (C)

