Hälso- och sjukvård inom äldreboenden.

Syftet med den här broschyren är att tydliggöra för dig och
dina närstående vilken nivå av hälso- och sjukvård du kan
förvänta dig på ett äldreboende.

Hälso- och sjukvårdsinsatser på äldreboendet
Målsättningen med den
medicinska vården på ett
äldreboende är att ge varje
person förutsättningar för
att uppnå bästa möjliga
livskvalitet.
Du som flyttar in på ett
äldreboende har ofta ett eller
flera kroniska sjukdomstillstånd
och behöver olika medicinska
insatser.
På ett äldreboende motsvarar
hälso- och sjukvårdsinsatserna
den nivå av sjukvård som ges
på en vårdcentral.

Hälso- och sjukvårdspersonalen
på äldreboendet
Hälsooch sjukvårdsinsatser utförs
av följande legitimerade personal:
läkare, sjuksköterska, fysioterapeut
(sjukgymnast) och arbetsterapeut.
Enstaka hälso och sjukvårds
uppgifter kan utföras av omsorgs
personal efter särskild utbildning
och skriftligt delegeringsbeslut
utfärdat av legitimerad personal.
Läkarna är inte anställda av
äldreboendets vårdgivare utan till
hör en läkarorganisation som har
avtal med landstinget. Landstinget
har därmed det yttersta ansvaret
för läkarinsatserna på äldreboendet.
Ovanstående gäller patienter som
valt att lista sig på den läkar
organisation som har ansvar för
läkarinsatserna på äldreboendet.
Övrig hälso och sjukvårdspersonal
är anställda av äldreboendet.

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar
Läkaren:
En särskilt utsedd läkare med
kompetens och erfarenhet av
vård av äldre ansvarar för läkar
insatserna på äldreboendet.
Det innebär att:
När du flyttat in på ett äldreboende
gör läkaren en bedömning av ditt
hälsotillstånd och genomgång av
dina läkemedel. Läkaren gör
årligen tillsammans med din om
vårdnadsansvariga sjuksköterska
en fördjupad genomgång av dina
läkemedel och ditt hälsotillstånd.
Läkaren kommer regelbundet till
äldreboendet 1–2 gånger per vecka
enligt i förväg avtalad tid. Vid
dessa besök kan läkaren göra
hembesök hos personer med behov
av en undersökning, ordinera
labprover, läkemedel och t ex
röntgen.
Om det finns behov utfärdas
remiss till sjukhus och olika
specialistmottagningar. Tid för
möte med läkare bokas via sjuk
sköterskan. Läkaren är alltid
tillgänglig på telefon genom sjuk
sköterskan på boendet vardagar
8–17. Kvällar, nätter och helger
dagtid finns jourläkare att tillgå
via sjuksköterska.

Sjuksköterskan:
En särskilt utsedd sjuksköterska
med kompetens och erfarenhet av
vård av äldre ansvarar för omvård
nadsåtgärderna. Sjuksköterska
finns tillgänglig dygnet runt årets
alla dagar, ibland via sjuksköterske
patrull.
Det innebär att:
Sjuksköterskan ansvarar bland
annat för det förebyggande vård
arbetet, bedömer de äldres risker
för till exempel undernäring, vidtar
åtgärder och följer upp effekten av
åtgärderna tillsammans med övrig
legitimerad personal och omsorgs
personalen.
Vid de planerade läkarbesöken
har sjuksköterskan förberett vilka
personer som behöver eller önskar
läkarbesök. Sjuksköterskan ger
handledning i specifik omvårdnad
till omsorgspersonalen vid behov.

Fysioterapeut och arbetsterapeut:
Även fysioterapeut (sjukgymnast)
och arbetsterapeut med erfarenhet
av vård av äldre finns att tillgå
under vardagar på äldreboendet.

Det innebär att:
• De ger stöd och hjälp för att
du ska kunna upprätthålla dina
funktioner och klara din dagliga
livsföring.
• De ansvarar för individuellt
förskrivna hjälpmedel vid behov.
• De ger individuell behandling
eller träning i grupp efter behov.
• De ger handledning till
omsorgspersonalen vid behov.

Planering av hälso- och sjukvårdsinsatser
i ditt liv är också betydelsefullt för
oss att veta så berätta gärna det för
oss. När livets slutskede närmar sig
kommer läkaren att samtala med
dig om din fortsatta vård så att den
ska bli som du önskar. Vi är ange
lägna om att tillsammans med
äldreboendets hälso och sjukvårds
och omsorgspersonal ge dig en så
god vård som möjligt i enlighet med
dina önskemål.
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Dina synpunkter och önskemål
om din vård är viktiga för oss och
därför kommer den medicinska
personalen att ställa frågor till dig
och med ditt medgivande till dina
närstående. När du flyttar in på
äldreboendet genomförs ett
ankomstsamtal där du kan lämna
synpunkter och önskemål om dina
hälso och sjukvårdsinsatser.
Hur du vill ha det den sista tiden

Denna broschyr har utarbetas i samverkan med Medicinskt ansvariga sjuksköterskors nätverk och Legevisitten.

