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Motion nr 25-2013 av Marianne Normark (FP) m.fl. Möjliggör för 
äldrevårdscentraler

Marianne Normark, Tommy Bäckström, Margareta Carlbäck, Nicke Grahn, Carin 
Hasslow, Carl Larsson och Ing-Marie Westh, samtliga (FP) har i en motion till 
landstingsfullmäktige föreslagit att möjligheterna att vårdcentralerna i länet även kan 
fungera som äldrevårdscentraler ska utredas.

I uppdraget för Hälsoval Västerbotten anges bland annat att hälsocentralerna ska 
organisera sin verksamhet så att patienter med behov av kontinuitet i vården får en 
fast vårdkontakt och en fast läkarkontakt om patienten så önskar. Hälsocentralerna 
har ansvar för att vård av sjuka äldre bedrivs systematiskt och strukturerat så att det 
möjliggör en sammanhållen vård. Hälsocentralerna ska samarbeta med andra 
vårdgivare och huvudmän när patientens behov inte kan tillgodoses enbart på 
hälsocentralen. Samarbetet ska bedrivas så att det bidrar till en fungerande 
vårdprocess utifrån ett patientfokuserat synsätt där patienten är delaktig i sin vård.

Förändringar har gjorts på geriatriken i Umeå för att deras specialistkompetens bättre 
ska gynna och vara likvärdig i hela länet. Geriatriska läkarresurser har exempelvis 
frigjorts från SÄBO i Umeå tätort för att deras specialistkompetens ska användas där 
det bäst behövs. Vård på distans är en teknisk lösning som kan underlätta kontakten 
med specialist.

Läkarna ska redan idag genomföra hembesök till patienter som på grund av allvarlig 
sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till hälsocentralen utan stora 
problem. Hembesök ska även göras av andra yrkeskategorier i de fall patientens 
hem är den optimala platsen för bedömning, utredning eller uppföljning.

Hälsocentralerna ansvarar för att genomföra regelbundna läkemedelsgenomgångar 
för att säkerställa en god kvalitet i äldres läkemedelsbehandling. Läkemedelscentrum 
har flera apotekare som, med sina farmakologiska kunskaper, tillsammans med 
patientansvarig läkare genomför läkemedelsgenomgångar där det behövs som allra 
mest. Läkemedelsavstämning och översyn av patienternas läkemedel ska 
genomföras löpande.

Med hänsyn till att uppdraget för de hälsocentraler som ingår i Hälsoval Västerbotten 
redan omfattar de delar som motionärerna föreslår ska ingå i en äldrevårdscentral, 
föreslås landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:

- Motionen är besvarad




