Motion ang. införande av äldrevårdsmottagningar

Idag finns cirka 500 000 personer i Sverige som är 80 år och äldre och om 10 år beräknas antalet personer som är 80
år och äldre vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 procent.
Äldre är en grupp som i regel har större behov av hälso- och sjukvård och för att möta utvecklingen har flera andra
regioner har infört äldrevårdsmottagningar de senaste åren. Vad som ingår i en äldrevårdsmottagning varierar mellan
olika regioner men syftet är att ta ett helhetsgrepp om äldres hälsa. Bland annat erbjuds möjlighet till hembesök och
telefonkontakt utan knappval och särskilda hälsoinriktade insatser. Särskilt fokus läggs på läkemedelsgenomgångar,
fysisk och psykisk ohälsa och kostvanor men även få hjälp med utprovning av hjälpmedel. Skåne har sedan 2014 haft
äldrevårdsmottagningar och har numera 100 äldrevårdsmottagningar och även i Stockholm finns
äldrevårdsmottagningar som tillval inom deras primärvård.

I Region Östergötland har det bedrivits ett forskningsprojekt där nio vårdcentraler skapat varianter av
äldrevårdsmottagningar för personer över 75 år där patienten erbjudits en kontaktsköterska som tillsammans med
ansvarig läkare och andra aktörer, till exempel den kommunala hemsjukvården, har upprättat en vårdplan för varje
patient. Resultatet har varit att de som ingått i studien minskat antalet vårddagar i slutenvården med 17% utan att
antalet besök i primärvården har ökat. Det beräknas att om hela Region Östergötland använder detta arbetssättet
uppskattas skulle den årliga effektiviseringen vara minst 150 miljoner kronor.
Till följd av äldrevårdsmottagningar är ett väletablerat koncept och att resultatet från Region Östergötland är så pass
positiva finns det starka skäl att se över förutsättningarna att etablera äldrevårdsmottagningar även i Västmanland, de
skulle till exempel kunna ske genom att vara ett tilläggsuppdrag i primärvårdsprogrammet.

Med anledning av ovanstående yrkas:
Att Region Västmanland med inspiration från bland annat Region Skåne, Stockholm och Östergötland utreder
förutsättningarna att etablera äldrevårdsmottagningar i Region Västmanland
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