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Motion av Lena-Maj Anding m fl (MP) om
samordnad vård för multisjuka äldre
Vården av våra multisjuka äldre lämnar mycket övrigt att önska. Det vittnar
bl a anhöriga om när artiklar om situationen för deras äldre inneliggande på
sjukhus kommer upp i tidningarna. Det är sorgligt att läsa om vilken helt
orimlig arbetsbörda som läggs på anhöriga i en redan svår situation. Det är
oacceptabelt att anhöriga, till svårt sjuka äldre med flera diagnoser och
sviktande hälsa ibland döende, ska vara samordnare och kontaktsjuksköterska samtidigt.
Många gånger agerar sjukhusen för en alltför tidig hemgång, en hemgång
där kommunen är utan tillräckliga resurser att ta hand om den fortfarande
mycket sjuke äldre personen. Vården ges inte utifrån den äldre multisjukas
behov utan utifrån vårdens organisation.
Med en samordnad vård där de kompetenser som behövs i vården av äldre
multisjuka samarbetar i team i samma lokaler skulle vården kunna utvecklas
och ges utifrån de äldre multisjukas sammansatta behov. Vården skulle då
vara utformad på ett mer etiskt och medicinskt försvarbart sätt. Den skulle
upplevas mer mänsklig och anhöriga kunna avlastas. Detta arbetssätt skulle
sedan fortsätta i ett s.k. mellanvårdsboende för de äldre med mer långvariga
och omfattande vårdbehov.

Med anledning av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna att
landstingsfullmäktige beslutar

att

ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att planera för att
vården av äldre multisjuka ska ges på ett samordnat sätt, av ett
multiprofessionellt team där alla kompetenser ska finnas som
behövs för att möta äldres behov i hälso- och sjukvården

att

den samordnade vården av multisjuka äldre ska vara fullt
genomförd till och med december 2011

att

återrapportera uppdraget till landstingsfullmäktige i december
2010 och för slutrapport i dec 2011
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att

ge landstingsstyrelsen i uppdrag att uppta förhandlingar med
Kommunförbundet i Stockholms län, KSL om att planera för
gemensamma mellanvårdsboenden med hälso- och
sjukvårdsresurser från både kommunen och landstinget utifrån
motionens förslag
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