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Svar på Interpellation - Mobila teamen
Besvaras av regionråd Tommy Berger (S)
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur många besök gör respektive mobilt team per dag?
2. Vilka övriga verksamheter, utöver mobila teamen, bedriver sjukvård i hemmet
och hur ser regionrådet på gränsdragningen mellan dem?
3. Är regionrådet beredd att utvärdera de mobila teamen för att se om det är rätt
använda resurser?

De demografiska prognoserna visar på en kommande ökning av
andelen invånare 80 år och äldre med nästan 50 procent i Gävleborg. Många av
dem kommer att vara sköra, multisjuka med flera
diagnoser. Denna växande grupp har ett stort behov av en sammanhållen
vård. Politiska beslut har tagits i i Region Gävleborg om att styra hälso- och
sjukvården i riktning mot en nära vård. Mobila team är ett exempel på vård som
både är geografiskt nära och sammanhållen ur patientens perspektiv.
För att möta patienternas behov av en sammanhållen vård måste nya vårdformer
utvecklas i samarbete mellan olika vårdgivare. Mervärdet/det unika med mobila
team är att de kan göra en helhetsbedömning på plats direkt hemma hos patienten,
och därefter koppla in insatser från både regiondriven vård och kommunal vård
och omsorg vid ett och samma besök. När det gäller gränsdragning mellan de
olika mobila insatserna, så behövs ett helhetsperspektiv på vården i hemmet, där
gränsdragningar och resursanvändning utformas efter vad som är resurseffektivt,
patientsäkert och bäst för patienten. Det innebär att tidigare
gränsdragningar mellan vårdgivare kan behöva revideras i takt med att nya
vårdformer utvecklas. Ett arbete som region och kommuner måste göra
tillsammans.
De mobila teamen kommer att utvärderas i sin helhet efter årsskiftet
2019/2020. Arbete med mobila team är utvärderad på andra orter i landet, med
goda resultat. Det finns därför mycket information och lärdomar att ta del av när
vi inom Region Gävleborg utvecklar våra mobila team.
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I länet finns två mobila team igång för tillfället. Ambitionen är att starta
ytterligare tre mobila team på resterande större orter i länet. Los-bilen är ett gott
exempel på hur mobil vård i samverkan mellan region och kommun kan utformas
på mindre orter.
När det gäller antal besök per dag i de mobila teamen så behövs mer tid för att
tillförlitliga resultat ska kunna redovisas. Det har gjorts studiebesök
på ”Hälsostaden” i Ängelholm där mobila team har varit igång i cirka fem år, där
gör teamen cirka 2-3 besök per dag. Besöken är långa tidsmässigt, och det görs en
helhetsbedömning och planering, med en mängd insatser från region och
kommun. Den lokala uppföljning som gjorts i Hudiksvall visar att under perioden
2018-05-03 till 2019-04-17 har det varit i snitt 5-6 ärenden och 8-9 besök per
vecka.
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