Motion av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i
Huddinge
Det är av stort värde att pröva att samla vården av äldre till en särskild och
samordnad äldrevårdsverksamhet, som kallas äldrevårdscentral (ÄVC).
Målsättningen ska vara att kunna ta hand om de sjuka och äldre på ett bra sätt.
Äldrevårdscentralen skapas genom ett nära samarbete mellan kommun och
landstinget. ÄVC bör byggas upp kring befintliga enheter inom sjukvården och
äldreomsorgen. Främst är det multisjuka äldre, som ska kunna ta del av denna vård.
Det är den grupp som tar mycket tid och resurser i anspråk på en vanlig
husläkarmottagning. De äldre ”konkurrerar” då med andra patienter om
uppmärksamheten.
ÄVC ska vara bemannad med geriatriker, husläkare och distriktssköterskor och vara
en husläkarmottagning särskilt för äldre. ÄVC kan också vara en del av en
husläkarmottagning, som är inriktade på vården av äldre. Personalen ska ha särskilt
intresse och kunskap om patientgruppen ”Äldre”. ÄVC ska i huvudsak ta emot äldre
över 65 år. Patienterna ska kunna lista sig vid ÄVC och den läkare som finns där.
ÄVC ska ha tillgång till specialist i äldrepsykiatri, reumatolog, ögonläkare på
konsultbasis samt rehabiliteringsteam, sjukhem, avancerad hemsjukvård och
avlastningsplatser
Genom samarbetet inom ÄVC bör gemensam utbildning kunna erbjudas för personal
inom äldreomsorgen och äldresjukvården. Utbildning ska även anordnas för
närstående med omsorgsuppgifter. Det bör ske i samarbete med frivilligorganisationer.
En koordinator (lots i vården) måste finnas, som är den funktion som hjälper den äldre
och den anhörige att få rätt hjälp inom äldrevården. För den enskilde ska det räcka att
ringa ett telefonnummer. Akutsjukhuset får inte skriva ut en äldre person förrän
eftervården är ordnad. Hur vården ska organiseras och vilka som är aktuella som
kontaktpersoner ska framgå av ett s k trygghetskvitto, som patienten och anhöriga ska
ha tillgång till.
Vid Paradisets vårdcentral i Huddinge finns redan äldreomsorg och vårdcentral
samlad. Det är en god grund för att bilda en fullvärdig äldrevårdscentral.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att tillsammans med Huddinge kommun inrätta en äldrevårdscentral vid Paradisets
vårdcentral.
Stockholm den 8 juni 2004

Irene Johansson (fp)

