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2. Lämplig uppsatsnivå: avancerad nivå (magister- eller masteruppsats)
3. Verksamhet och kontaktperson:
Annika Kragh Ekstam, Hässleholms sjukhusorganisation, Kryh, Annika.KraghEkstam@skane.se

4. I de fall studentprojektet är en del i ett större forsk
ningsprojekt, ange övriga medarbetare i projeket:

Är övriga projektdeltagre informe
rade om studentprojektet

5. Syfte och kort sammanfattning av projektet:
Den demografiska utmaningen är stor när det gäller att säkerställa en god och högkvalitativ vård för
den äldre befolkningen. En extra insats behövs, utgående från primärvården, för att förstärka
äldrevården ur ett patientsäkerhets perspektiv och med sjuksköterskans roll i centrum.

6. Kortfattad projektbeskrivning:
Under 2013 tog Hälsovalskontoret fram nya ackrediteringsvillkor för primärvården i region Skåne
vilka inkluderade äldrevårdsmottagningar på hälsocentralerna. En förbättringsinsats knuten till äldre
med mer sammansatta behov av omhände1tagande och resurser från olika vårdaktörer, med
primärvården i centrum. I villkoren ingick bland annat att starta en Äldrevårdsmottagning
bemannad med en specialistsjuksköterska med uppdrag att samordna vård insatserna för personer
över 75 år på hälsocentralen. Alltfler Äldrevårdsmottagningar öppnas upp inom östra Skåne
(KR.YH) och många sjuksköterskor har fått uppdraget att ansvara för och arbeta med äldre över 75
år inom primärvården, både privat och offentligt. I ljuset av detta finns behovet att sammanställa hur
man arbetar idag på ÄVM och som äldrevårdssjuksköterska? Vilka utmaningar och vilka
utvecklingsmöjligheter finns? Används resurserna på rätt sätt? Hur arbetar man idag som
äldrevårdssköterska, vilka utmaningar finns, vilka utvecklingsmöjligheter finns, har man rätt
kompetens för uppgiften, vad behövs mer i form av kompetensutveckling, teknisk utrustning,
lokaler osv. Vilka patientgrupper är viktigast att prioritera på Ä VM? Hur arbetar man i samverkan
med övriga vårdaktörer? Vilka arenor behövs för samarbetet?
7. Övrigt:
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