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Yttrande över motion av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för
äldre med vårdbehov
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
Pia Lidwall skriver i motionen att landstinget bör undersöka möjligheten att
införa akutteam enligt Brommageriatrikens modell i hela länet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen yttra sig enligt förvaltningens synpunkter i
det här tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter
Landstingets ambition är att varje patient så snabbt som möjligt skall
placeras på rätt vårdnivå inom sjukvården. Placeringar på felaktig vårdnivå
skall minimeras i syfte att minska långa vårdtider och minska onödigt
lidande hos patienten.
För att ovanstående ambition skall uppnås krävs samverkan mellan de olika
vårdgivarna inom sjukvården. I de uppdragsbeskrivningar för alla vårdgivare inom närsjukvården, som framtagits sedan 2004 har vårdgivarens
ansvar för att samverkan kommer till stånd tydliggjorts.
Hembesök av läkare i syfte att bedöma och behandla personer med akut
vårdbehov, oavsett ålder, utförs idag inom ramen för de avtal som träffats
angående husläkarverksamheten. Uppdraget beskrivs i ”Uppdragsbeskrivning för husläkarverksamhet”, LS 0410-1926.
Inom ramen för basal hemsjukvård görs akuta hembesök av
distriktssköterska hos patienter, oavsett ålder, som ej är inskrivna i
hemsjukvården. Uppdraget beskrivs i ”Uppdragsbeskrivning för basal
hemsjukvård”, LS 0406-1318.

Bilaga :
Motionen
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Äldreteam
I delar av länet har äldreteam inrättats i syfte att tillgodose vårdbehovet hos
äldre med sammansatta vårdbehov. Patienter som ingår i målgruppen kan
kalla på hjälp dygnet runt. Äldreteam finns i Nynäshamn sedan 2004-09-01,
LS 0304-1542, LS 0305-1678. Under 2006 planeras att inrättas äldreteam i
Nacka/Värmdö.
En ”Vårdtjänst för äldre med särskilda behov” för befolkningen i
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner är för tillfället under
upphandling, LS 0501-0005.
Särskilda primärvårdsinsatser
I den pågående upphandlingen av särskilda primärvårdsinsatser i Hässelby,
LS 0501-0183, ingår som en tjänst, att för äldre personer i området göra
hembesök dygnet runt.
I uppdraget för äldrevårdscentralen i Solna anges att ”goda möjligheter till
läkarbesök/ bedömningar i hemmet, framförallt vid akut insjuknade” skall
ges till personer som är inskrivna hos vårdgivaren, LS 0405-1038.
Hökarängens närvårdscentral, LS 0302-0683, bedrivs i samverkan mellan
landstinget och Stockholms stad. Verksamheten vid närvårdscentralen riktar
sig mot äldre i området. Ett av uppdragen är att ha god tillgänglighet för
akuta hembesök hos äldre i området.
Ett projekt kring ”Tidig bedömning av äldre och multisjuka i Sollentuna,
Upplands Väsby och Sigtuna” har nyligen avslutats. Projektet innebar att
tillkallad ambulans kunde kontakta olika lokala vårdgivare i området. En av
dessa vårdgivare var hembesöksjour en i området utgående från ASIH. I
projektet ingick 157 patienter varav 119 kunde tas omhand inom
närsjukvården, istället för att transporteras direkt till en akut-mottagning.
Projektets framgångsrika resultat skall implementeras i övriga delar av
länet. Diskussioner förs inom Beställare Vård om hur detta skall ske.
Geriatrik
I de reviderade uppdragsbeskrivningar för geriatrisk vård som antagits av
HSU 2005-08-30 anges att geriatriker skall vara tillgänglig dygnet runt för
att snabbt kunna avgöra om en patient tillhör den geriatriska målgruppen.
Vårdgivarna ges ett ansvar för befolkningens behov av geriatrisk vård i ett
område. Det innebär att vårdgivarna även har en möjlighet att, inom sina
ansvarsområden, arbeta förebyggande så att behovet av geriatrisk vård
minskar. Ersättningssystemet stödjer en sådan utveckling genom att en del
av den geriatriska vården ersätts genom sk. kapitering. Hembesök i hemmet
av geriatriker för att bedöma vårdbehovet kan vara ett sätt att arbeta
förebyggande så att behovet av sluten geriatrisk vård minskar.
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Brommageriatrikens modell kan vara ett sätt för vårdgivarna av geriatrisk
vård att, inom rame n sitt kommande områdesansvar, arbeta för att patienter
snabbare skall hamna på rätt vårdnivå. Beställare Vård har inte genomfört
någon utvärdering av Brommageriatrikens modell med akutteam. En
utvärdering av denna modell kan utgöra ett kunskapsunderlag i arbetet med
att styra patienter till rätt vårdnivå.
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