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Svar på interpellation angående utvecklingen av Äldrehälsa Kronoberg, ställd av Suzanne Frank (m)

Interpellanten ställer följande frågor till undertecknad;
1. Hur många läkare ska rekryteras enligt plan, och hur många är hittills rekryterade?
2. Vilka andra åtgärder är genomförda inom Äldrehälsa Kronoberg=
3. Hur går införandet av detta arbetssätt i övriga länet?

Svar;
1. Enligt plan ska tre mobila läkare rekryteras. Ingen är hittills rekryterad, men det pågår ett
intensivt arbete att söka tänkbara och intresserade läkare.
2. Samtliga fyra vårdcentraler (Achima i Älmhult, Sländan i Ljungby och Vårdcentralerna i
Markaryd och Strömsnäsbruk) som ingår i projektet har nu startat äldremottagningar. När
det gäller förändrade vårdplaneringar har det tagits fram en mall, som nu testas, för att öka
möjligheterna till vårdplaneringar i hemmet. Ett utvecklingsarbete har genomförts gällande
tillgången till information mellan organisationerna (Regionen och de fyra kommunerna) i
LINK för trygg hemgångsplanering. Två LINK-utbildningar över organisationsgränserna är
genomförda, detta för att öka kunskapen om LINK och förståelsen för varandras
verksamheter.
Arbetet med en slutenvårdsenhet med inriktning på de mest sjuka äldre pågår. På
Medicinkliniken i Ljungby finns nu sex vårdplatser förbehållna äldre med komplexa behov.
Där har man också förändrat arbetssättet. Bland annat genom att undersköterskorna, med
sin stora ”patientnära kunskap”, fått en tydligare och mer aktiv roll i bl.a.
hemgångsprocessen.
En sjuksköterska med ett särskilt samordningsuppdrag finns också på plats, detta för att
skapa en bättre och säkrare struktur för planering av patientens hemgång.
En utbildningssatsning för att öka kompetensen kring palliativ vård och omsorg hos all
personal har genomförts, och en tvärprofessionell utvecklingsgrupp har skapats för att stärka
en ständig strävan till förbättring.
3. Uppdrag har givits till Omsorgschefen i Växjö och Centrumchefen för Medicin-och
akutcentrum (MAC) att ge förslag till arbetsgång och arbetsgrupp för implementering av
Äldrehälsa Kronoberg i östra länsdelen. Uppdraget ska redovisas den 6 oktober till
Styrgruppen för Äldrehälsa Kronoberg.

Charlotta Svanberg (S), ordförande Hälso-och sjukvårdsnämnden

