Mobil närvård Västra Götaland

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov
är en särskilt utsatt grupp, ofta med insatser från
fler än en huvudman.
När samordningen brister mellan vårdgivarna finns
det risk att individen faller mellan stolarna och att
ingen tar ett helhetsansvar.
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Det är här modellen Mobil närvård kan göra skillnad.
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Modellen Mobil närvård
Mobil närvård bygger på att kommunen står för
basverksamheten, samt dygnet runt-funktionen,
och arbetar tätt tillsammans med specialistteam
och hemsjukvårdsläkare.
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och arbetar tätt tillsammans med specialistteam
och hemsjukvårdsläkare.
Vården ges i hemmet och utgår från individens behov.
Syftet är att skapa en ökad upplevelse av
Mobil
trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande
hemsjukav gemensamma resurser samt att
vårdsläkare
minska undvikbar slutenvård.
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Modellen förutsätter ett väl fungerande
samarbete och gemensam ledning mellan
kommun, primärvård och sjukhus.
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Modellen Mobil närvård
Modellen grundar sig i personcentrerad vård, vilket innebär:
• Patienten som medaktör i vård och omsorg.

• Respekt för patientens individuella behov,
preferenser och värderingar.
• Samordning och kontinuitet såväl inom
som mellan vård och omsorg.
• Helhetssyn på patienter som människor med både
medicinska, sociala, emotionella och andliga behov.
• Involvering av familj och närstående i vården
enligt patientens önskemål.
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Breddinförande av Mobil närvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade
22 maj 2016 att Mobil närvård ska införas
i hela Västra Götaland.

Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till
hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en
personcentrerad, trygg och samordnad primär- och
specialistvård som präglas av en helhetssyn.
En god sammanhållen nära vård
utan onödiga sjukhusvistelser.
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Mobil närvård Västra Götaland
Primärt syfte
• Patienten ska få en god vård och omsorg på rätt
vårdnivå dvs. hemsjukvård med god läkartillgång,
hög kontinuitet och välfungerande team.
• Förmedlingslogiken av vård utgår från patientens
behov, inte utifrån diagnos/er.
• Samverkan på ledningsnivå med målsättning en
sammanhållen vård- och omsorg.
• En välfungerande vårdkedja.

Sekundärt syfte
• Minska den undvikbara slutenvården
och återinskrivningarna.
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Röster från medarbetare
Ett positivt
arbetsklimat och
en anda av
arbetsglädje och
engagemang.

Patientsäkerheten ökar
när hemsjukvårdsläkaren
kan sätta ut/ändra ut
medicinering som vi kan kolla
effekten av och snabbt
återrapportera till honom.

Effekten ökar
när vi arbetar
tillsammans
som team.

Kunskap sprids och
kommer till nytta även för
de individer som inte
är inskrivna i någon
mobil verksamhet.

Stor kompetens!
Detta är ett
patientorienterat
arbetssätt som sparat
resurser som kontrast
till sparbeting.

Känns bra och tryggt att
kunna skriva ut patient
till någon som tar
ansvar för helheten.

Korttidsvården undviks
och tryggheten ökar inför
utskrivning från
slutenvård.
En kontakt där vi
får svar på allt
omgående

Tydliga mål
och vårdplaner
– vi vet vad som gäller.

Röster från vård- och omsorgstagare

Man är delaktig i
vården och får rätt
information.

Hemma orkar jag
berätta, förklara
och förstå.

Jag hade 15 inläggningar
eller akutbesök på ett år
innan jag fick hjälp av
teamet.

Jag åkte in och ut i
akutsjukvården i tre års tid.
Nu har teamet hjälpt mig och
det är ordning och reda.

De är snabba
och närvarande.

Jag har inte varit inlagd
sen jag fick kontakt med
närsjukvårdsteamet
och jag har inte
behövt larma.

Bra deluxe-vård,
man ringer, så kommer
de hem - både läkare
och sjuksköterska.

Vårdcentralen fungerar
inte , kontinuiteten
brister, men nu
kommer läkaren hem.

De håller reda på
vanliga vardagen och
underlättar för oss
anhöriga och gör oss
trygga.

Kontakt:
Karin Fröjd, karin.frojd@vgregion.se

