Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län
Äldrevården i Kalmar län försämras kraftigt!
Under onsdagens möte i Landstingsstyrelsens arbetsutskott presenterades de olika
förvaltningarnas verksamhetsplaner för 2012-2014. När det gäller Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan är det tydligt att det finns förändringar som kommer
att bli tydliga för våra äldre länsinvånare, menar Alliansen.
-

Nu ser vi effekterna av den budget som den rödgröna majoriteten ligger bakom. Det är
än en gång tydligt att det man kallar satsningar istället visar sig vara nedskärningar
och försämrade villkor för våra länsinvånare. Nu är det våra sjuka äldre som får stryka
på foten, säger Christer Jonsson (C).

-

När det gäller länssjukhuset i Kalmar kommer vi att se kraftiga försämringar i vården
av våra äldre. Äldremottagningen kan komma att avslutas helt, de nystartade
akutgeriatriska vårdplatserna kan komma att bli färre och det framgångsrika
äldreteamet plockas bort. Det är stora förändringar på gång och att kalla det satsningar,
som den rödgröna majoriteten gör, är ett hån mot våra äldre, säger Henrik Yngvesson
(M).

-

Det multiprofessionella mångbesökarteamet i Västervik som fångar upp patienter som
av olika anledningar söker akutsjukvård många gånger per år läggs nu ner. De som
drabbas är framför allt våra äldre, men också andra personer med stort återkommande
vårdbehov, som panikångest och hjärtneuros. Det här är en mycket allvarlig
försämring för våra äldre invånare och en utsatt patientgrupp. Det förefaller kortsiktigt
att efter bara något år lägga ned en arbetsform som framhållits som ett föredöme
nationellt och som tidigare bedömts som en besparing på lång sikt, säger Gudrun
Brunegård (KD).

-

I Landstingsplanen för 2012-2014 finns ett särskilt avsnitt som heter Vården av äldre –
ett kvalitetslyft. Den rödgröna majoriteten gör neddragningar med 5 Mkr. när det
gäller vården av äldre. Nu ser vi även i handling vad neddragningarna innebär och att
det blir omöjligt att göra ett kvalitetslyft under dessa förutsättningar, säger Pierre
Edström (FP).
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