Motion till Regionfullmäktige

Fler vårdplatser och vårdplatskoordinator
på Sunderby sjukhus.
Överbeläggningar och stängda vårdplatser. Patienter i korridorer och patienter som körs runt mellan
våra sjukhus för att hitta en ledig vårdplats. Under de senaste åren har en ansträngd vårdplatssituation
gett många negativa konsekvenser för patienter och för vår personal. Regionen har konstaterat att det
innebär en ökad risk för patientskador och många gånger så bedrivs inte vården på ett etiskt försvarbart
sätt där patienternas personliga integritet, omvårdnadens och vårdens värdighet sätts på undantag när
patienterna inte kan få plats på den vårdavdelning som är anpassad för deras sjukdomsbild. Tidigare var
dessa problem starkt knutna till sommaren men numera är det ett problem som inte känner några
årstidgränser.

Men vi har också genomfört positiva reformer på vårdplatsområdet med ett nytt modernt patienthotell
i Sunderbyn som kan nyttjas bättre och en tjänst som vårdplatskoordinator som har funnits under vissa
tider och perioder. För att lyckas få rätt patient på rätt vårdplats, från de autonoma och ganska pigga
patienterna som ska nyttja patienthotellet till de multisjuka och kanske döende äldre geriatrik
patienterna som inte ska fastna på akutmottagning så krävs det att vi går vidare och får den funktion
och det nyttjande av vårdplatserna på sjukhusen som det är tänkt. För att klara prioriteringarna bland
patienterna inte bara inom avdelningarna utan sett till alla våra vårdplatser så krävs det någon med
beslutsmandat som finns i tjänst.
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För de medicinsk färdigbehandlade som till stora delar står för överbeläggningen på sjukhuset behöver
vi också nya vårdplatser i ny vårdform. Därför föreslår vi att vi utreder möjligheten till omsorgsplatser
utanför men i anslutning till sjukhuset. Med utgångspunkt från det lyckade exemplet med
patienthotellet kan vi skapa en motsvarande vårdavdelning för medicinsk färdigbehandlade men ej
autonoma patienter som behöver omsorg men ingen medicinsk behandling. Ett korttidsboende som i
mångt och mycket skulle bli ett övergångsboende för multisjuka äldre-äldre patienter. Med en lägre
kostnad per vårdplats skulle omsorgsplatsen bekostas av kommunernas avgifter för färdigbehandlade
patienter och inte belasta Regionens budget.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på att:
Funktionen/tjänsten vårdplatskoordinator ska finnas i tjänst året om och dygnet runt på SUS.
Vårdplatskoordinatorn ska organisatoriskt eller via delegation få beslutsrätt som går utanpå den
ordinarie linjeorganisationen.
Fler vårdplatser tillskapas på Sunderby sjukhus. Omsorgsplatser för medicinskt färdigbehandlade
patienter utreds som ett effektivare alternativ än vanliga vårdavdelningsplatser.
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