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Svar på medborgarförslag om behov av en geriatrisk avdelning på
Östersunds sjukhus (RS/466/2018)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om behov av en geriatrisk avdelning på Östersunds sjukhus har lämnats
till regionfullmäktige. Förslagsställaren anger att en direktinläggning på en geriatrisk
avdelning vore bra. Istället för en vanlig vårdavdelning skulle ”Gerald” generera en bättre
livskvalitet och snabbare återhämtning. Den multisjuke som även kan ha en demensdiagnos
blir oftast mer förvirrad och desorienterad då den blir inlagd på sjukhus. I övrigt kan även
patientens hälsa försämras på grund av de andra diagnoserna.
Region Jämtland Härjedalen följer den nationella inriktningen när det gäller slutenvård. Det
som är viktigt generellt är att ingen ska vårdas i slutenvård om det inte är nödvändigt. Det
bästa för den äldre och multisjuka är att få en god vård i hemmet, alternativt särskilt boende, i
så stor utsträckning som möjligt. Som äldre och i synnerhet som multisjuk med demens, är
sjukhusmiljön riskfylld, vilket beskrivs i medborgarförslaget.
I dagens sjukvård finns möjlighet att ge många avancerade medicinska insatser i hemmet om
det behövs. En dement och/eller svårt sjuk person som får stanna i sin hemmiljö, mår ofta
väsentligt bättre än om personen flyttas till en okänd sjukhusmiljö.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demensvård beskrivs att
”Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges utifrån ett
personcentrerat förhållningssätt. Detta förhållningssätt syftar till att sätta personen med
demenssjukdom i fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse
för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen”
Denna vård är svår att bedriva på sjukhus där vårdmiljön är av opersonlig karaktär.
Flera utredningar och forskningsrapporter beskriver fördelar att vårdas i öppen vård och nära
hemmet, bland annat Göran Stiernstedts statliga utredning Effektiv vård 2016.
Av den anledningen har Region Jämtland Härjedalen flera mobila team med olika
kompetenser (bland annat geriatrisk kompetens) som bistår med god vård i hemmet. Exempel
på det är Storsjögläntan, Mobila stroketeamet och Mobila närvårdsteamet.
Det pågår också utvecklingsarbeten i samverkan mellan primärvård, specialiserad vård och
länets kommuner. Där skapar Regionen lösningar för en god och tillgänglig vård nära
hemmet, men också möjlighet till direktinskrivning på sjukhus alternativt annan typ av
vårdplats, i vissa fall.
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Självklart ska vissa akuta sjukdomstillstånd behandlas på sjukhus. Ett exempel på det är
höftfraktur. Därför finns idag ett geriatriskt team med särskilt avsedda vårdplatser inom
ortopedens slutenvårdsavdelning. Patienter som vårdas här, har förutom en multisjuklighet
alltid en ortopedisk åkomma, ofta höftfraktur. Det finns geriatrisk kompetens både hos läkare
och sjuksköterskor.
Även på akutmottagningen finns särskild geriatrisk kompetens.
Oavsett var den äldre multisjuka personen får sin vård, ska medarbetarna använda sig av
arbetssätt som är evidensbaserade och anpassade till individens behov.
Under våren har Region Jämtland Härjedalen startat ett arbete med att se över
vårdplatsstrukturen på totalen, med satsningen på mobil verksamhet och god vård nära
hemmet i åtanke. Detta arbete beräknas vara klart under 2018. I maj öppnade
Lättvårdsavdelningen där i första hand patienter som väntar på kommunala insatser/boenden
kommer att vårdas.
Sammanfattningsvis har Region Jämtland Härjedalen inga planer på att öppna ytterligare
geriatriska vårdplatser. Däremot görs en stor satsning på god vård nära hemmet.

Förslag till beslut
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