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Presentation av invånarna i Vetlanda kommuns val av vårdcentral per
den 1/1-1/10 2015:
Bra Liv Landsbro: 3231, minskning med 25 patienter
Bra Liv Vetlanda: 10 568, minskning med 50 patienter
Avonova: 5169; ökning med 77 patienter
Vårdcentralen Aroma: 8081, ökning med 255 patienter
Antal listade på privat kontra offentlig vårdcentral i Vetlanda
kommun:
Privata: 13 244 (49%)
Offentliga: 13 799 (51%)

Nya lokalen

Byggnadshandlingar är nu klara. Presentation av dessa.
Planerad inflyttning andra kvartalet 2016.

Äldresatsning 2015

Ambitioner 2016

Förhoppningen var att i samarbete med Vetlanda kommun starta en
sk äldrevårdcentral 2016 och planerna var ganska långt framskridna. I
och med nytt politiskt styre i Vetlanda efter valet så blev det inget av
den satsningen. Kommunens politiska ledning ville inte ha samarbete
med en privat vårdcentral. Ej heller mötas för att diskutera former för
gemensam satsning.
Vårdcentralen har haft 2 föreläsningskvällar för äldre under året.
Diskussion kring upplägget och vad som fungerade bra och vad man
kan tänka på för att göra det bättre nästa gång.
Förslag till tema nästa år: Psykisk ohälsa samt läkemedel och äldre.

Bibehålla goda resultat:
 Förlängt förbättringsarbete i samverkan med Vetlanda
kommun för att förebygga fall i den äldre populationen. Fall
medför ofta stort lidande för den enskilde individen och leder
ofta till att man inte längre klarar att bo kvar hemma. Kan
även leda till dödsfall som komplikation till fallet. Även nytt
arbetssätt internt på vårdcentralen med riskbedömning för fall
då vårdpersonalen då patienten är på besök på vårdcentralen
uppmärksammar risk för fall.
Fall innebär också stora kostnader för samhället.

Svårigheter

Nästa möte

 Förbättringsarbete med att nyttja resurserna optimalt. Stort
arbete pågår för att förbättra tillgängligheten för patienterna
samt skapa en god arbetsmiljö för personalen.
 Tillsammans med medarbetarna skapa en funktionell och
trivsam lokal för besökande och personal.
 Fortsatt utveckling av internt ledningssystem.
Diskussion kring svårigheter att bedriva privat vård. Diskuterades
även vid besök förra veckan av lokala politiker samt svenskt
näringsliv.
Brukarrådet kommer att bjudas in på en första visning i de nya
lokalerna. Återkommer med datum.

