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      Landstingsfullmäktige  

 

 

Motion - Den äldre människan på 
akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anne Karlsson, 
Sverigedemokraterna, att landstingsfullmäktige beslutar 
 
att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken skapas på en av våra 
akutmottagningar i länet, och bedrivs som ett tidsbegränsat projekt med särskilt 
avsatt personal som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping för yttrande. 
 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-01-24.  
 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
LANDSTINGSSTYRELSEN 
 
 
 
Maria Frisk      Agneta Jansmyr 
Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande Landstingsdirektör  



 
 
 
 
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)    
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      Landstingsfullmäktige  

 

Motion - Den äldre människan på 
akutmottagningen   
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår, Anne Karlsson, 
Sverigedemokraterna, att landstingsfullmäktige beslutar 
 
att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken skapas på en av våra 
akutmottagningar i länet, och bedrivs som ett tidsbegränsat projekt med särskilt 
avsatt personal som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping för yttrande, 
som lämnar följande synpunkter för den fortsatta beredningen av motionen. 
Utskottet har under beredningen av motionen bland annat tagit del av Sahlgrenska 
sjukhusets arbete med fast-track kedjor för höftfrakturer, stroke och äldre 
patienter. Utskottet har även träffat verksamhetscheferna akutkliniken och 
geriatriska kliniken på  för Länssjukhuset. 
 
Sjukvården och inte minst akutvården styrs av hälso- och sjukvårdens krav på att 
”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 
vården.” Detta kan medföra väntetider även för äldre patienter på akuten om deras 
behov av vård inte är lika akuta som övriga patienters.  
 
Inte sällan kan patienter drabbas av konfusion (förvirring) i samband med 
sjukhusbesök, vanliga riskfaktorer för konfusion är: akut intagning, flera 
sjukdomar, kognitiv eller sensorisk nedsättning, förflyttningar och många 
vårdrum, okänd miljö med många intryck, många möten etcetera.  
 
Ett sätt att minska väntetider på akuten och risken för konfusion kan vara att 
arbeta med såkallade fast track-kedjor där patienter efter en validerad bedömning i 
ambulansen  direkt förs till en specialiserad vårdavdelning.  
 
För närvarande planeras ett försök med 6 vårdplatser för fast-track inläggning på 
geriatriska klinikens avdelning C vid Länssjukhuset Ryhov. Fast-track inläggning 
kommer att vara möjlig för patienter 80 år eller äldre mellan 08:00-16:00. 
Patienterna ska enligt bedömning ha mindre akuta symptom men ett behov av 
inläggning på sjukhus. Dessa patienter ska kunna läggas in direkt på avdelning C 
som även ansvarar för inskrivning.  
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Projektet kommer följas upp med hjälp av statistik över: de patienter som 
direktinläggs på detta sätt, de som uppfyller kriterierna för direkt inläggning men 
som av olika anledningar inte kan tas emot, och över de patienter som ”hamnat 
fel” och som behövt flytta från avdelning C. Arbetssättet infördes på försök redan 
i november 2011. 
 
Direktinläggning kan leda till fördelar för såväl patienten som hälso- och 
sjukvården. Patienter slipper väntetider på akuten och kommer direkt till geriatrisk 
kompetens. Direktinläggning kan också bidra till mindre dubbelarbete, bättre 
resursutnyttjande i vården och att väntetiderna blir kortare även för andra 
patientgrupper på akuten.  
 
Hälso- och sjukvårdslagens krav på vård efter behov omöjliggör att patienter ges 
företräde till vård enbart med hänsyn till ålder som föreslås i motionen. Däremot 
kan ett system med direktinläggning efter bedömning med ett validerat 
bedömningsverktyg, vilket införts på Länssjukhuset Ryhov, bidra till fördelar för 
patienter och för arbetsbelastningen på akuten.  
 

Förslag till beslut  
Med anledning av det som redovisats ovan föreslår utskottet att fullmäktige 
beslutar 
 
att avslå motionen.  
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 
 
 
 
 
Urban Blomberg     Charlotte Jerkelund 
Ordförande      Utskottssekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 65-74 

 Tid: 2011-12-06, 10.00-14:45 
 

 

Plats: Stora konferensrummet Herrgården Ryhov, 
konferensrum medicinkliniken 
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Motion - Den äldre människan på akutmottagning 
 
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anne 
Karlsson, Sverigedemokraterna, att landstingsfullmäktige 
beslutar 
 
 -att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken 
skapas på en av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs 
som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal 
som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande. 
 
Utskottet tar tagit del av Sahlgrenska sjukhusets arbete med 
fast-track kedjor för höftfrakturer, stroke och äldre 
patienter. Dessutom har Björn Westerlind, och Wilhelm 
Alstermark informerat om det utvecklingsarbete som 
kommer innebära försök med 6 vårdplatser för 
direktinläggning på geriatriken i en fast-track kedja 
liknande den för äldre på Sahlgrenska. Efter beredning i 
planeringsgruppen finns ett förslag till yttrande.  
 
Kristina Winberg (SD) yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden yrkar bifall till planeringsgruppens förslag.   
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och konstaterar att utskottet beslutat enligt planerings-
gruppens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping §§ 65-74 

 Tid: 2011-12-06, 10.00-14:45 
 

 

 
Utskottet beslutar:  
 
- utskottet beslutar enligt planeringsgruppens förslag och 
föreslår därmed fullmäktige att avslå motionen.  
 
Kristina Winberg (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

 
Justeras 

Urban Blomberg Patrik Skogward   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Landstingsstyrelsen §§ 1-24 

 Tid: 2012-01-24, kl 13:00-16:15 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 8 
Dnr 
LK11-
0012  

Motion – Den äldre människan på akutmottagningen  
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår 
Anne Karlsson, Sverigedemokraterna, att landstings-
fullmäktige beslutar 
 
att en särskild ”äldre linje” tillhörande medicinkliniken 
skapas på en av våra akutmottagningar i länet, och bedrivs 
som ett tidsbegränsat projekt med särskilt avsatt personal 
som har kunskap om den äldre människans sjukdomar.  
 
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 
Jönköping för yttrande. 
 
Beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Utdrag: Landstingsfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Maria Frisk   Carina Ödebrink  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 




