
 
 
 
 
Jönköping den 3 Januari 2011              2011(SD2) 
 
 
Motion│ Sverigedemokraterna  
Landstingsfullmäktige i Jönköpings Län  
 

Den äldre människan på akutmottagning 

Den äldre människan som söker vård på akutmottagningen ska tas om hand av en särskild ”äldre 
linje” där särskild personal med kunskap och utbildning i den äldre människans sjukdomar är 
avsatta. 
 
Andelen äldre människor ökar i vårt land ökar för varje år, vårt län är inget undantag. Idag finns det ca 15,000 
människor i länet som är 85 år eller äldre. Dessa personer är i många fall alerta högt upp i åren, men med stigande 
ålder påverkas också allmäntillståndet snabbare och sjukdomar av olika slag börjar bli kännbara. 
 
Den äldre patienten påverkas av miljöombyte, vilket kan leda till förvirring, hon är även mer känslig för infektioner, 
liggsår och uttorkning. De flesta akutmottagningar prioriterar idag patienterna efter allvaret i deras sjukdomstillstånd. 
Detta är i sig helt rimligt, men dock riskerar den äldre, vars tillstånd inte är livsavgörande, att hamna långt ner i 
denna prioritering.     
 
Vi vill att äldre och multisjuka patienter som uppenbarligen kommer att läggas in på avdelning inte stannar på 
akutmottagningen utan kommer direkt till avdelning och där skrivs in av läkare. 
 
Det är många som måste hjälpas åt för att vården av de äldre och multisjuka ska fungera bättre. Det traditionella 
sjukdomsorienterade arbetssättet bör ersättas med ett situationsbaserat förhållningssätt. Detta förklaras bra i en 
artikel i Läkartidningen som bifogas i motionen. 

Samma artikel i Läkartidningen publicerad 20090929 belyser arbetet med ”gräddfil för äldre” och att detta pågår i 
hela landet. 

I motionen bifogas en artikel om förbättringsåtgärder som har genomförts i Karlskrona. 

Syftet med motionen som Sverigedemokraterna lägger är att Jönköpings Läns Landsting kan nu med fördel införa ett 
samarbete med flera av landets landsting, och därmed dra flera fördelar av redan utförda undersökningar, projekt och 
införda arbetssätt.  

   

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta 

-att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken skapas på ett av våra akutmottagningar i länet, och 
bedrivs som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal som har kunskap om den äldre 
människans sjukdomar.  

  

  
För Sverigedemokraterna  
 
_________________________  
Anne Karlsson Gruppledare (SD)    


