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En modell för förenklad biståndsbedömning inom bland annat
äldreomsorgen finns sedan flera år i Linköping. Modellen kallas enkelt för
”Linköpingsmodellen” och fått stor uppmärksamhet.
Linköpingsmodellen innebär att personer som är äldre än 75 år kan få stöd och
service genom att direkt vända sig till utföraren. Istället för myndighetsbeslut
skrivs ett serviceavtal. Ett avtal tecknas på det sättet mellan omsorgsgivare och
mottagare.
Administrationen och ansökningar blir på det sättet enklare och mer hanterbart.
Samtidigt har det visat sig att rättsläget är oklart. Inspektionen för vård och
omsorg menar bland annat att modellen enligt nuvarande lagstiftning är
lagstridig eftersom beslut inte kan överklagas.
Regeringen uppmärksammar Linköpingsmodellen genom besök av äldreminister
Åsa Regner och kommer att på olika sätt följa utvecklingen.
Sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto har fått regeringens uppdrag att ta
fram en plan för förbättrad äldreomsorg. I uppdraget ingår bland annat att
granska Linköpingsmodellen. Syftet med utredningen är att ge förslag på hur
långsiktiga insatser kan säkra utvecklingen av god kvalitet inom den framtida
äldreomsorgen. En parlamentarisk referensgrupp ska kopplas till utredningen.
Följande områden ska speciellt uppmärksammas:







Högre kvalitet och ökad effektivitet
Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
Tryggad personalförsörjning
Översyn av särskilda boendeformer
Flexibla former för beslut om äldreomsorg
Användning av välfärdsteknologi

Utredningsuppdraget ska redovisas senast 31 mars 2017.
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Region Skåne har satsat på speciella äldremottagningar och detta visar
ge flera positiva resultat.
Sedan 2014 finns tjugo speciella äldrevårdsmottagningar i Region Skåne.
Utvärderingen visar bland annat att förskrivningen av läkemedel har minskat
med en femtedel.
Genom äldrevårdsmottagningarna kan man genomföra mer hälsoinriktade
åtgärder och arbeta mer förebyggande.
Äldresjuksköterskorna tar hand om den äldre och förbereder läkarbesöket. Bland
annat har de specialistkunskap inom diagnoser som diabetes, kol, och
inkontinens. Vissa mottagningar har dessutom specialistkunskap inom området
psykisk ohälsa. Dessutom kan sjuksköterskorna göra hembesök och på det sättet
få en helhetsbild av patienterna.
Genom olika åtgärder hoppas man kunna finna tidiga tecken på demens och på
det sättet förebygga för ett friskare åldrande.
En viktig del i satsningen på äldrevårdscentralerna är att man hoppas kunna
minska inskrivningen i den slutna sjukvården och slussa patienten till rätt
specialist istället för sjukhusvistelse.
Äldrevårdsmottagningar ska vara enkla att nå. Det innebär bland annat att man
har ett eget telefonnummer utan tonval och telefonköer. Vissa mottagningar har
dessutom särskilda väntrum för äldre.
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