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Inkomna synpunkter på handlingsplan "Det goda livet"

Hej
Har tagit del av handlingsplanen för de mest sjuka äldre i Västra Götaland.
En bra handlingsplan som vi ansluter oss till.
Enligt uppdrag
Kjell Richardsson
Ordf i PRO Bollebygd

Till Bollebygds kommun Ulf Rapp
Synpunkter på "Det goda livet för mest sjuka äldre"i Västra Götaland.
Handlingsplan 2016-2018
Här är några kommentarer från styrelsen:
Tyvärr! Jag tror inte denna "handlingsplan" kommer att förändra någonting.
Massor med ord men inte ett enda konkret förslag hur man skall uppnå
förändringar. Ett enda exempel : Rätt läkemedelsbehandling-Mål: Alla äldre sjuka
ska ha rätt läkemedelsbehandling!! Är inte detta en synnerligen självklar
målsättning för alla sjuka? Eller är det bara för äldre? I så fall är det tummen ner!
Använd resurserna bättre än att sitta och producera massor med tomma ord!
Övriga som kommenterat ansluter till detta inlägg.
Tllägger att det hela tiden talas om mest sjuka , var går gränsen? Vad gäller för
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dom som inte tillhör kategorin "mest"? Skall dom få en sämre vård?jag säger
återigen: Mycket snack och lite verkstad.
Har läst igenom dokumentet, och finner att det hela är bara ett sätt att planera
utan att göra färdigt det man planerat innan. Gå istället till handling och se över
organisationen för att få något gjort. Det kallas logistik och det fattas ofta.
När jag slutade inom sjukvården för ca 3 år sedan hade man redan då hållit på
med att gå igenom 75 år och äldres mediciner ett bra tag för att de skulle få rätt
läkemedelsbehandling. Jag trodde att det gjordes så alltjämt. Inget nytt alltså,
bara en massa tjusiga papper och layouter. Dessutom står det inte under stycket
"God och säker läkemedelsbehandling" hur många gånger per år
läkemedelskontrollen skall ske. Under aktiviteter står det
LÄKEMEDELSGENOMGÅNG OCH LÄKEMEDELSBERÄTTELSE MINST
GÅNG/ÅR. Jag antar att där ska stå minst EN gång per år?!?
Apoteken har erbjudit genomgång av medicinanvändning under många år.
Tjänsten utförs av specialist på läkemedel.
Det står till min förvåning MÅLTAL : ÖKA ELLER MINSKA! Måste vara svårt att
arbeta mot så vaga mål!
Detta var styrelsens kommentarer. Lycka till med genomgången!
Insänt av:
Alice Kristiansen
Ordf. SPF Seniorerna Bollebygd
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