
  

Vårdcentralen 
Aroma 

Din guide för en friskare framtid 



  

Övriga frågor??? 

• Vad är viktigt för Brukarrådet och dem de 
företräder?  

• Önskemål från kontakter? 



  

Ny personal 

• Sjukgymnast Anders Henriksson 

• Undersköterskor Ann-Charlott Hermansson, 
Birgitta Stenfeldt 

• Psykolog Christoph Holtermann from 1/2 -17 

• Kurator Lucia Nilsson 1/2 -17 

 



  

Äldremottagning  
Aromas tankar 
70+? – valfrihet, tillgänglighet 
Eget telefonnummer – ej Tele-Q 
Längre besökstider – träffa flera 
professioner 
Hembesök 
Eget väntrum, lugnare miljö, skyddas 
mot smitta 
Fika, möjlighet till social samvaro 
Läkemedelsgenomgång 
Minnesutredning, förskrivning av 
hjälpmedel 
Hjälp i kontakter med andra 
vårdgivare, stöddfunktioner 
Vårdsamordnare – utformning? 
 



  



  



  

 



  

Öppettider 

• Öppettider Träningslokal 
• Måndag till torsdag kl 06.00 - 21.00. 
• Fredag 06.00 – 17.00 
• Lördag och söndag 09.00 – 17.00 
• Lokalen skall lämnas senast 15 minuter efter stängningstider 
 
• Öppettider receptionen  
• Helgfri måndag till fredag 07.00 – 17.00 
• Telefon reception: 010-24 32 720. Mejl: vardcentralenaroma@rjl.se 
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• Rekrytering  samt behålla kompetens, främst läkare, 

psykosocial kompetens – få orkar arbeta heltid 
• Webbtidbokning – vem ska styra? 
• Befolkningstillväxt 

– 2015 fick vi 6.000 nya invånare i länet motsvarar 24 mnkr 
• SVF – standardiserade vårdförlopp, 16 st 

– koordination, radiologi, prover, personaltid 
• Primärvården är basen, utflyttning av specialistvården – hur 

och med vilka medel? 
           koordination, radiologi, prover,  
• Nyanlända - undanträngningseffekter 
• Psykisk ohälsa, långa väntetider till psykiatrin, ett ökat 

ohälsotal av unga personer med dåligt psykiskt mående,  
neuropsykiatriska funktionshinder 

• Nya regler för sjukskrivning 
• Palliativa teamet 
• Kvalitetskrav – ekonomisk bestraffning tex signering av 

anteckning 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

       

 

 

Utmaningar  
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Fördelning inom Vetlanda kommun 
2016-12-20 

Offentliga 

• Landsbro VC 3153 ( - 62) 

• Vetlanda VC 10 428 ( - 137) 

• Totalt 13581 

 

Privata 

• Unicare 5127 ( + 18) 

• VC Aroma 8 796 ( + 626) 

• Totalt 13923 



  



  

 

 

Så här såg det ut i maj 2016! 
 

Stora väntrummet 
 



  

 

 
Så här såg det ut i maj 2016! 

Sjukgymnastik/gym 
 



  

 

 
Så här såg det ut i maj 2016! 

Reception 
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Undersökningsrum DLM 
 



  

 

 
Så här såg det ut i maj 2016! 

Personal-/konferensrum 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

Tack för visat intresse! 

 


