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Bättre nyttjande av patienthotell för att frigöra
vårdplatser
I Sveriges regioner finns olika former av patienthotell, i
Västerbotten har vi Björken. Tyvärr ser vi att vårt hotell
ej är nyttjat i den utsträckning som man skulle önska och
volymerna av patienter har gått stadigt nedåt. Det är till
och med så att en av våra regiongrannar aktivt arbetar med
att minska nyttjandet genom att använda andra
boendelösningar.
Med en mer genomtänkt planering, där patienthotell ses som
en resurs och en del av vårdflödet kan man avlasta
vårdavdelningarna och frigöra vårdplatser.
Patienthotellen som finns idag ser väldigt olika ut, vissa
är som ett vanligt hotell men erbjuder bara närheten till
sjukhuset, på andra hotell finns en mindre bemanning av
sjukvårdspersonal. Att bemanna upp hotellet med personal är
en del i att få i patienthotellet i det naturliga
vårdflödet.
Det finns patienter som inte är i behov av sjukhusvård
dygnet runt, men som är beroende av den närhet till sjukhus
som ett patienthotell som Björken erbjuder. Att tillbringa
den tid som man inte är i behov av sjukhusvård på ett
patienthotell är inte bara kostnadseffektivt då dessa
platser kostar betydligt mindre än våra slutenvårdsplatser,
det frigör vårdplatser till de som behöver dem mer. Det är
även en möjlighet för patienten att få mer friskhetskänsla
och självständighet än att tillbringa den tiden i en
sjukhussal.
Det skulle även kunna erbjudas som alternativ till
nyförlösta familjer som vill tillbringa tiden tillsammans
men ej är redo att gå hem. Till exempel erbjuder
patienthotellet vid sjukhuset i Sunderbyn detta. Eller till
patienter som ska förberedas för exempelvis operation eller
som får strålbehandling.
Fulla vårdavdelningar som många gånger även brottas med
överbeläggningar innebär hårt tryck på vår personal. Och
nej, fler vårdplatser är inte alltid lösningen. Här skulle
en annan vårdnivå på patienthotellet vara en bättre lösning.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att
regionfullmäktige beslutar:
Att

se över hur nyttjandet, genom en fortsatt
avtalslösning, av patienthotellet genom att
öka vårdutbudet och vårdnivå. Detta för att
kunna frigöra vårdplatser på Norrlands
universitetssjukhus.

Elin Segerstedt Söderberg (M)
Ledamot i regionfullmäktige
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