Motion till kongressen 2015
Central utbildning av ’Parkinsoninformatörer’
Efter en rundringning i Jönköpings kommun visar det sig att det finns 37 äldreboenden, 31
av dessa har fn personer med parkinson i sin vård – majoriteten av boendena endast 1
parkinsonsjuk. Det framkommer också att personalen inte har någon kunskap om
parkinsons sjukdom utöver vad man fått under utbildningstiden, som kan ligga många år
tillbaka i tiden. Relativt hög personalomsättning och vikarier är inte ovanligt.
Samtidigt vittnar framför allt anhöriga om den, tyvärr ofta befogade, oro man känner för
sina nära o kära med parkinson som efter år av hemvård beretts plats i äldreboenden eller
korttidsboenden. Man upplever att kunskapsnivån är låg hos personalen och att detta leder
till en sämre vård för parkinsondrabbade, exempelvis i form av att mediciner ges
rutinmässigt i samband med måltider. Anhöriga och parkinsondrabbade upplever att de har
svårt att få gehör för sina synpunkter på vården trots att de har stor specifik kunskap om
den drabbades vårdbehov.
Uppskattningsvis finns runt 100 äldreboenden i Jönköpings län. Resurser tycks saknas inom
landsting och kommun för att dels stödja parkinsonsjuka på dessa äldre- och
korttidsboenden och deras anhöriga mer än inledningsvis och dels för att informera
personal på dessa boenden om parkinsons sjukdom.
Vi i Parkinson Jönköping ser att föreningen här kan ha en viktig uppgift. Dels som
informatörer om parkinsons sjukdom till personal – undersköterskor och biträden - och dels
som stöd till anhöriga. Detta ligger också i linje med Parkinsonförbundets program 2 ’Vård,
omsorg och forskning’ som antogs vid kongressen 2013. För att en sådan verksamhet ska bli
likvärdig och hålla en god kvalitet bör en genomtänkt och allsidig utbildning för blivande
parkinsoninformatörer utformas centralt av förbundet och sedan erbjudas till
länsföreningarna regionalt. Utbildningen bör syfta till att bredda deltagarnas erfarenhet av
parkinsons sjukdom och ge kunskaper om god vård – inte till medicinsk expertis.
Förslag:
Ett projekt startas inom parkinsonförbundet för att regionalt kunna utbilda ett relativt
stort antal parkinsoninformatörer i länsföreningarna runt om i landet. Utbildningen tas
fram centralt för att bli likvärdig och hålla en hög kvalitet. De parkinsoninformatörer som
genomgått utbildningen ska sedan ideellt kunna fungera dels som föreläsare för
vårdpersonal i äldre- och korttidsboenden i egna länet och dels kunna fungera som
stödperson till sjuka och anhöriga i dessa boenden. Informatörerna ska inte vara
medicinska experter utan snarare prata utifrån erfarenhetsbasis men på en något mer
generell nivå.
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