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Yttrande över motion: Riktlinjer och
omvårdnadsansvarig för äldre på akuten
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders Gustafsson och Samuel
Godrén, sverigedemokraterna
- att på akutmottagningarna inom landstinget utses en omvårdnadsansvarig
sjuksköterska för gruppen äldre multisjuka (enligt definition i motionen)
- att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen ”äldre multisjuk” vid
våra akutmottagningar.
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping för yttrande.
Utskottet har i sin beredning bland annat inhämtat information och synpunkter
från verksamhetschefer för länets akutmottagningar, geriatriska kliniken på
Länssjukhuset Ryhov och från handläggare på avdelningen för folkhälsa och
sjukvård.
Hälso- och sjukvårdslagen kräver att vård ges efter behov och det är den enskilde
patientens behov som ska bedömas. Detta gör kategoriseringar av patientgrupper
problematiskt. Alla patienter på akutmottagningarna har rätt till vård och omsorg
efter sina behov. Idag finns det rutiner för direktinläggning på geriatrisk avdelning
vid länssjukhuset Ryhov. Patienterna ska enligt bedömning ha mindre akuta
symptom men ett behov av inläggning på sjukhus. Patienterna slipper väntetider
på akuten och kommer direkt till geriatrisk kompetens. Detta är enbart möjligt
efter bedömning med ett validerat bedömningsverktyg. Liknande rutiner kommer
även att införas på Höglandssjukhuset under hösten 2012. För samtliga patienter
på länets akutmottagningar gäller att de ska fått hjälp och lämnat akuten inom fyra
timmar.
All personal på akuten har kompetens för omvårdnad av äldre. Företrädare för
geriatrik och akutsjukvård i länet menar emellertid att det finns ett ökat behov av
geriatrisk kompetens bland läkare och sjuksköterskor i såväl akutsjukvården som i
primärvård och i kommunens verksamheter. Detta behov har Hälso- och
sjukvårdsutskottet Jönköping noterat i sitt yttrande över flerårsplan 2014-2015.
Behovet av att förbättra vård och omvårdnad för de mest sjuka äldre har fått
växande uppmärksamhet. Det bedrivs för närvarande ett omfattande
utvecklingsarbete av kommuner och landsting såväl i vårt län som i resten av
landet.
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Sveriges Kommuner och Landsting definierar de mest sjuka äldre/multisjuka äldre
som personer som är 75 år eller äldre som bor hemma men som under de senaste
tolv månaderna har vårdats på sjukhus, samt har minst tre diagnoser från olika
sjukdomsgrupper (enligt ICD10). Denna grupp omfattar cirka 31 000 personer i
hela landet, knappt 4 procent av alla över 75 år. Det är en liten grupp men den
består av utsatta personer som står för mycket av den totala konsumtionen av vård
och omsorg. Vård på akutmottagningar beräknas utgöra cirka tre procent av vård
och omsorgskostnader för gruppen.
Handlingsplanen för ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Jönköpings län samlar
uppdrag, mål och aktiviteter för området från och med 2012 och framåt. En
ambition som uttrycks är bland annat att minska undvikbar slutenvård och
återinläggningar inom 30 dagar med minst 30 procent de närmaste åren. Detta
kommer kräva ökad samverkan mellan huvudmän men även mellan specialist och
primärvård.
Med anledning av det som beskrivits i yttrandet föreslår utskottet att fullmäktige
beslutar
- att avslå motionen.
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Motion: Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på
akutmottagningen
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders
Gustafsson och Samuel Godrén, sverigedemokraterna
- att på akutmottagningarna inom landstinget utses en
omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre
multisjuka (enligt definition i motionen)
- att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen
”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.
Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet
Jönköping för yttrande.
När utskottet besökte akuten kommenterade
verksamhetschef Vilhelm Alsterlind motionen. Han menade
att det är bra att vården av äldre sätts i fokus, men det kan
vara problematiskt med allt för mycket kategoriseringar av
olika patientgrupper. Alla patienter har rätt till vård och
omsorg efter behov.
All personal på akuten har kompetens för omvårdnad av
äldre, en resurs kanske används bättre inom till exempel
geriatriken. Information har lämnats från akutklinikerna i
Värnamo och Höglandet. I Värnamo har man en
sjuksköterska som är ”äldreansvarig”. Den äldreansvariga
sjuksköterskan bevakar området och tar upp vad man ska
tänka på i omvårdnadshänseende med personalen osv.
Efter beredning i planeringsgruppen finns ett förslag till
yttrande som utskottet diskuterar.
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Utskottet beslutar
- att yttra sig i enlighet med förslaget och därmed föreslå
fullmäktige att avslå motionen.
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Motion – Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre
på akuten
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders
Gustafsson och Samuel Godrén, Sverigedemokraterna
att på akutmottagningarna inom Landstinget utses en
omvårdnadsansvarig sjuksköterska för gruppen äldre
multisjuka (enligt definition i motionen)
att det utarbetas riktlinjer för att identifiera patientgruppen
”äldre multisjuk” vid våra akutmottagningar.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande
och föreslår att motionen avslås.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras
Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

