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Motion till landstingsfullmäktige

Inrätta ambulerande äldrevårdsteam
Merparten av de patienter som kommer till akutmottagningen på kvällar, nätter och helger är
våra mest sjuka äldre som ofta har flera sjukdomar och som behöver extra omvårdnad. Dessa
patienter kan vara svåra att bedöma på en akutmottagning där man i första hand söker symtom
och sjukdomar som behöver åtgärdas akut. De kan få vänta länge på akuten, personalen kan lätt
missa deras behov av omvårdnad eftersom trycket av patienter är stort. I efterhand kan de äldre
drabbas av komplikationer som trycksår och uttorkning. Inte sällan får de en sängplats för natten
i väntan på vidare utredning dagtid eftersom de egentligen inte har någon åkomma som måste
åtgärdas akut.
De äldre patienterna är ofta lägre prioriterade på akutmottagningen om de inte har ett väldigt
tydligt behov av specialistsjukvård. Och merparten kommer på grund av ett gradvis försämrat
hälsotillstånd där anhöriga ofta kvällstid känner att det inte går längre och därför söker vård akut.
Flytten från den trygga hemmiljön till sjukhuset gör också att många blir förvirrade och får
försämrad hälsa. I sommar toppade Sundsvalls sjukhus statistiken med överbeläggningar.
Vi skulle på försök vilja inrätta ett äldrevårdsteam inom Sundsvalls centralort som kan fokusera
på att bättre ta hand om våra mest sjuka äldre patienter. Teamet kan bestå av läkare,
sjuksköterska och undersköterska. Teamet ska åka till patienten, skapa trygghet, göra att
patienterna får en snabbare diagnos, och se till att patienten får en tid på mottagning eller på sin
hälsocentral/vårdcentral. Rutinmässigt ska smärta, näringstillstånd, allmäntillstånd, fallrisk och
förvirring bedömas.
Tanken är att färre ska behöva läggas in och att färre avvikelser inträffar. Teamet ska ha nära
kontakt med hemsjukvården och möjlighet att vårdplanera.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta
att på försök inrätta ett äldrevårdsteam i Sundsvall i samverkan med akutmottagning, primärvård
och hemsjukvård.
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