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Motion av Pia Ortiz Venegas (v) om inrättandet av äldrevårdcentraler
En äldrevårdcentral, ÄVC, är en vårdcentral med specialistkunskaper inom äldrevård och utgör ett
komplement till den vanliga husläkarmottagningen. ÄVC erbjuder hemsjukvård och tar ett
samordnande ansvar för den äldres hela behov av vård och omsorg.
ÄVC kan utgöra en integrerad del av den vanliga vårdcentralen, som Wästerläkarna 70+ i Göteborg.
Där arbetar läkare med specialisering inom Geriatrik tillsammans med äldresjuksköterskor som
samordnar patienternas samtliga behov inom vård och omsorg. Läkarna arbetar både på den vanliga
vårdcentralen och på ÄVC och patienterna kan själva välja vilken av mottagningarna de vill besöka.
Vårdcentralen i Knislinge, Region Skåne, har en äldrevårdsmottagning för äldre 75+ som bland annat
erbjuder vårdplanering i hemmet, eget väntrum och ett eget telefonnummer för tidsbokning, utan
knappval. Det har tidigare funnits äldrevårdcentraler även i Stockholms län, i Hökarängen och Solna,
men de kunde tyvärr inte få fortsätta då Vårdval Stockholm infördes inom primärvården 2008.
Många äldre har flera olika kroniska sjukdomar och tar ofta många olika mediciner samtidigt som
kroppens förmåga att bryta ner medicinerna försämrats. Gruppen svårt sjuka äldre söker sig ibland till
akutmottagningarna för besvär som hade kunnat undvikas med en bättre, mer förebyggande
primärvård. Möjligheter till längre läkarbesök, återkommande läkemedelsgenomgångar, hembesök och
kontinuerliga kontakter med äldresjuksköterska ger goda förutsättningar för förebyggande arbete,
helhetssyn och trygghet för den äldre. Yrkesgrupper som arbetsterapeut, apotekare, kurator, dietist och
fysioterapeut kan med fördel kopplas till en äldrevårdcentral för att tillsammans med geriatrisk
specialistläkare och äldresjuksköterska arbeta med förebyggande åtgärder.
Geriatriken i Stockholms läns landsting är främst inriktad på slutenvård och på många av länets
husläkarmottagningar är det svårt att få en fast läkarkontakt. Det kan dessutom vara långa väntetider
för att få ett längre besök hos sin läkare. I de områden där det bor många äldre skulle därför en
äldrevårdcentral utgöra ett bra komplement.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att

uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta äldrevårdscentraler i Stockholms
läns landstings sjukvårdsutbud

