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Motion av Helene Öberg (MP) m.fl. om satsning på äldre och äldre
multisjuka
Landstinget har idag svårt att erbjuda äldre- och multisjuka personer vård på
rätt nivå. Dessutom har brister i den kommunala äldreomsorgen ökat trycket
på akutmottagningarna. Otillgänglig vård och brist på stöd har lett till att
psykisk ohälsa bland äldre ökat, liksom självmordsfall hos äldre män.
Landstinget ska därför satsa på fler legitimerade psykoterapeuter med
kunskap om äldre.
Vi vill att landstinget bedriver långsiktig och hälsofrämjande hälso- och
sjukvård för äldre- och multisjuka i primärvården. Patienterna ska ges bättre
rådgivning och stöd.
Det arbete som görs idag för att minska mängden läkemedel som skrivs ut är
positivt. Men de äldre måste också få ordentligt med tid för konsultation med
läkare. Genom att förändra ersättningssystemet kan läkaren få mer tid med
patienten. Ett långsiktigt hälsofrämjande arbete säkerställa bättre rådgivning
och ett mer genomgående stöd. På så sätt kan också felmedicinering
undvikas, vilket är en viktig fråga för äldre- och multisjuka. Fler psykologer
med kunskap om äldre behövs också.
Trycket vid akutsjukhusen ska avlastas genom att ge sjukhusen en utökad
ekonomisk ram som inte kräver nedskärningar på personal. Vi vill också
utveckla ambulanssjukvården, så att äldre personer ska kunna föras direkt till
geriatriska mottagningar och avdelningar, istället för till akuten. Då måste
givetvis resurser för detta också säkerställas då det är rimligt att anta en ökad
belastning på ambulansverksamheten. Vidare måste all personal ha en
adekvat utbildning för att göra de viktiga bedömningar som krävs. Det gäller
ambulanspersonalen som ska använda sitt sorteringsverktyg lika väl som
läkare, sjuksköterskor och övrig personal.
Människor åldras olika och ytterst bör det vara vårdbehovet som styr
tillgången till vård, inte en specifik ålder. Vi ställer oss kritiska till allt för
skarpa gränsdragningar vad gäller ålder inom äldrevården. Detta bör gälla
såväl för möjlighet till vård på särskilda avdelningar som för möjlighet till
rehabilitering.
Den satsning på vårdcoacher, det vill säga personal som hjälper svårt sjuka
människor att hitta rätt inom vården, som hittills gjorts har varit lyckad.
Siffror visar att kostnaden per patient, minskat med närmare 60 procent,
samt halverat antalet vårddygn. Samtidigt ger detta en bättre och tryggare
vård för de svårt sjuka patienterna och minskar de anhörigas oro. Vi vill
därför satsa på att anställa ytterligare 150 vårdcoacher.
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Vårdcoachen ska få ett utökat uppdrag, och erbjuda uppföljningssamtal med
patienter tre månader efter besök hos specialistläkare. Detta görs i samtal
med patienten för att se över biverkningar av medicin och om
behandlingsmetoden fungerar, annars ges handledning för annan lämplig
behandling. Som ett första steg föreslår vi att genomföra satsningen som ett
försök, för att sedan utvärdera det.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan i syfte att stärka vården av äldre med psykisk ohälsa.

att

hälso- och sjukvårdsnämnden låter behov och inte ålder, styra
möjligheten till att erbjudas vård på särskilda avdelningar och
rehabilitering.

att

hälso- och sjukvårdsnämnden följer upp och utvärderar arbetet med
direktintag till geriatrisk avdelning

att

utöka satsningen på vårdcoacher och verka för mer hälsofrämjande
åtgärder
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