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Idag lever vi allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Detta betyder även att
vi som äldre lever med kroniska sjukdomar. Därför finns ett stort behov av såväl utökad kapacitet som bättre kvalitet inom hälso- och sjukvården. Gruppen äldre är bred
och vårdbehoven varierar mellan olika individer. Majoriteten av alla äldre klarar sig
utan större hjälp från vården, men kan ändå behöva hälsofrämjande insatser för att
behålla sin hälsa. Socialdemokraterna vill förstärka förebyggande hälsoarbete på
husläkarmottagningarna för gruppen 65 år och äldre. Arbetet bör t ex innehålla en
utveckling av hälsosamtalet för alla som görs i åldern 75 år.
Primärvården har inte fått någon reella ekonomisk ökning sedan år 2008. Därför vill
vi Socialdemokrater satsa 600 miljoner kronor ytterligare i en succesiv nivåhöjning
av ersättningen till primärvården.
En sådan satsning möjliggör att primärvårdens geriatriska uppdrag kan stärkas. Detta
kan organiseras på flera sätt. Vi förespråkar en modell med tilläggsuppdrag i geriatrik för de husläkarmottagningar som har en stor andel äldre bland sina listade patienter. Oavsett vårdorganisation bör verksamheten ha en god tillgång till specialistkunskap inom geriatrik och kunna erbjuda en fast vårdkontakt, t ex en specialist inom
geriatrik, som hjälper den äldre patienten i vården och samordnar olika vårdinstanser.
Specialisten bör också ha uppdrag att ge information till gruppen unga äldre t ex genom seminarier om hälsa och åldrande. Socialdemokraterna vill även att primärvårdsverksamheter med detta förstärkta uppdrag ska samarbeta med äldreomsorgen
inom kommunerna. All personal ska ha grundläggande kompetens inom åldrandets
sjukdomar.
Sedan januari år 2016 har 141 husläkarmottagningar tecknat avtal med landstinget
för att öppna äldremottagningar. Vi socialdemokrater har sedan tidigare efterfrågat
att sådana mottagningar borde ha ett större uppdrag än vad som avses. Vi efterfrågar
därför en plan för uppföljning av denna verksamhet.

