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Motion om att införa äldrevårdsmottagning vid vårdcentral i Västra Götalandsregionen.
Varför behövs särskilda äldrevårdsmottagningar vid vårdcentraler?
I Västra Götaland liksom i övriga landet ser vi en ökande andel multisjuk åldrande befolkning och
med multifarmacibehov. Kommunerna ser samtidigt en ökad andel äldre med behov av
hemtjänst.
Många äldre söker sig till akuten vid vårdkontakt, och de som söker sig till primärvården upplever
inte allt för sällan att mottagandet inte lever upp till förväntningarna.
I Skånska Knislinge stod man med samma förutsättningar och lanserade därför 2014 landets
första Äldrevårdsmottagning vid vårdcentral. Sedan dess har listningarna ökat och nöjdheten
bland de listade samt i kommunen har ökat avsevärt. Därefter banande man väg för flera
äldrevårdsmottagningar i Skåne som nu har startats.
Samarbetet med kommunens hemtjänst fungerar väl, varje vecka har de två fasta möten och för
att underlätta för SIP planering för de äldre så har man kommit överens om att alltid på måndagar
avsätta två timmar i schemat för eventuell SIP planering.
Detta samarbete har ökat attraktionskraften att jobba på vårdcentralen och orten, de har trots sina
geografiska placering inga behov av hyrpersonal. Effekter av minskade inläggningar på sjukhus
samt akutbesök har givetvis också minskat radikalt.
Vid besöket får den äldre en särskild kö och eget väntrum, Man kan boka tid på dagen utan att
hänvisas till bokningar under gällande telefontider. Och eftersom kontinuiteten är så god så vet
också den äldre vem som tar emot. Och eftersom personalen känner till den äldre sedan innan så
vet de också i hög utsträckning bara via personkännedomen om det finns anledning att fatta
misstankar om något annat besvär.
Det som de äldre främst har berömt är den fasta telefonkontakten direkt äldrevårdcentralen, dit de
kan ringa utan telefonval eller datoriserade röster. Den som svarar är alltid samma person och
även här har personkännedomen viktig betydelse för båda parter.
På många plan har vi tagit höjd för den typen av verksamhet i KOK-boken 2017 men inte särskilt
uttalat krav för äldrevårdsmottagningar. Vid en del håll ser vi mycket goda incitament till starten av
fullskalig äldrevårdcentral i Västra Götalandsregionen och rent infrastrukturmässigt nödgas inga
större förändringar i KOK-boken för VGPV för att stimulera utvecklingen.

Sverigedemokraterna föreslår regionfullmäktige
Att: Regionfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att inventera intresset hos befintliga
vårdcentraler inom VG Primärvård att starta äldrevårdsmottagning vid vårdcentral liksom den ovan
beskrivna i Knislinge
Att: Regionfullmäktige ger Hälso-sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta nödvändiga förändringsbeslut
så att regler för äldrevårdsmottagningar införs i KOK-boken för VGPV.
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