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- Mobil hemsjukvårdsläkare
Peter Jonsson informerar om Eric Bertholds som är anställd som hemsjukvårdsläkare i Tibro
och Karlsborg sedan i mitten av januari 2017. Tre dagar/v är han i Tibro och två dagar/v i
Karlsborg. Måndag-fredag och övrig tid finns jourläkare att tillgå.
Hans uppdrag är patienter inom kommunal hälso- och sjukvård, både inom särskilt boende
och hemvård. Totalt har han ett ansvar för ca. 400 patienter. Eric jobbar mycket patientnära
vilket är en framgångsfaktor. Eric utför bland annat läkemedelsgenomgångar, vårdplaneringar,
bedömning av akutinsatser. Peter berättar att Eric har många goda och nya idéer som kan leda
arbetet framåt som är gynnsamt för den enskilde. Han vill att vi blir Sverigebäst inom
hemsjukvård! Han har kommit igång bra och gjort mer än vad vi kunde förvänta oss på så kort
tid. Vid läkemedelsgenomgångar tittar han på vad det är för läkemedel som tas, fungerar de
ihop med övriga läkemedel? Behövs läkemedlet överhuvudtaget? Erics mål är att kunna
minska läkemedelsintaget hos äldre människor. Kommunens sjuksköterskor har nära
samarbete med Eric gällande kommunens patienter. Det är han som gör bedömningen i de
akuta lägena tillsammans med sjuksköterska, om det behovet finns. Det är Eric som bedömer
om det är ambulanstransport som behövs eller inte. Det görs mätningar hur många
ambulanstransporter som görs och dessa transporter kan minskas genom att utföra vård på
rätt sätt. Sjuksköterska Ulla Axelsson ska jobba både med kommunal hälso- och sjukvård samt
åt Närhälsan från och med 170301. Hon är med vid övergången mellan kommun och sjukhuset
och vice versa. Hon vårdplanerar vad patienten har för behov utifrån hälso- och sjukvård och
vilken huvudman som ska utföra den. Gränsen mellan kommunen och Närhälsan suddas ut
vilket kommer att gynna tredje person.
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- Undernäring
Sanela och Ulla informerar om nutrition och undernäring. Senior Alert är ett kvalitetsregister
som tar upp bland annat undernäring. Detta register arbetar all personal med inom
kommunens vård och omsorg. Alla personer över 65 år intervjuas utefter ett frågeformulär i
Senior Alert vilket registreras. Man summerar och sammanfattar resultatet och av resultatet
att döma kan man utläsa om det finns risk för undernäring eller om man är undernärd.
Registret ger även förslag på insatser som kan göras, t.ex. extra näringsberikad kost, kolla vikt
m.m. Detta mynnar ut i en vårdplan som omvårdnadspersonal sedan arbetar efter. Efter en tid
sker uppföljning för att se hur insatserna fungerar.
Ulla och Sanela uppger att om en person har varit undernärd länge kan det ta mycket lång tid
att vända detta. Ibland går det inte vända. Alla äldre känner inte törst eller hunger och då kan
det vara svårt att vända. Ett stort motivationsarbete krävs genom att locka, och att ge lite i
taget kan fungera. Munhygien kan också vara en bidragande orsak till att man inte känner
hunger för att man inte tycker att det smakar gott längre. Det kan till exempel bero på svamp i
munnen vilket ibland orsakas av läkemedel.
Ulla och Sanela vill skicka med KPR att kommunen arbetar systematiskt med nutrition och
undernäring genom kvalitetsregistret Senior Alert, vilket fungerar mycket bra.

- Övergång Äldrecentrum – järnvägen
KPR för fram önskemål och behov om en övergång mellan Äldrecentrum och järnvägen mot
Bonargården. För att kunna besöka bla Äldrecentrum får många gå runt hela kommunhuset.
Alla har inte samma förutsättningar och har inte den möjligheten, särskilt inte om man
förflyttar sig med rollator eller rullstol. Detta medför att personer som vill besöka
Äldrecentrum m.m. hindras från att göra detta.
KPR önskar att en skrivelse framställs till kommunstyrelsen.

- Övriga frågor:
- SMS livräddare, finns behov och intresse av detta? Frågan tas upp i arbetsutskottet.
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