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Svar på motion från Ann-Marie Johansson (S) om
kvalificerad vård i hemmet för fler patienter
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Johansson (S) har inkommit med en motion om kvalificerad vård i
hemmet för fler patienter. Motionären föreslår att ett försök görs där läkare på
välbemannade hälsocentraler får ett utökat uppdrag för vård av patienter i hemmet
med mobila närvårdsteamet som handledare. Sedan 2017 finns det ett mobilt
närvårdsteam (MiNT) som tagit hand om patienter med komplexa, komplicerade
tillstånd och som ofta varit i behov av vård på sjukhus. MiNT arbetar över hela länet
och under de två första åren har återinskrivningar för denna patientgrupp minskat
ordentligt. Berörda patienter har istället fått kvalificerad vård i hemmet. MiNT
finansierades till en början med stimulansmedel men från och med 2019 föreslås det
ingå i ordinarie verksamhet.
Förvaltningsområde Hälso- och sjukvård arbetar nu med en övergripande strategi för
vården i Region Jämtland Härjedalen där riktningen går mot ’Nära vård’. Detta
innebär att vården tillsammans med patienten utformar vården så att den ger närhet
och trygghet, både geografiskt och relationellt. Strävan är att vården ska flyttas från
sjukhuset och ut i andra vårdformer. Behovet av vårdplatser torde som en följd av
detta minska vid sjukhuset. Nära vård är ett nytt förhållningssätt, inte en ny
organisation, gällande hur Regionen tillhandahåller vård till dem som behöver den.
Redan nu finns ett nära samarbete mellan primärvården och den specialiserade
vården och det byggs kontinuerligt upp mer nära samverkan mellan dessa områden.
I strategin och förhållningssättet Nära vård ingår självklart MiNT men det finns
också planer på att utöka läkarbesök i hemmet inom primärvården. Redan nu testas
sådant arbetssätt med Odensala hälsocentral som utgångspunkt. En av läkarna som
ingår i testet har specialkompetens inom geriatrik och ingår även i MiNT. Detta gör
att kompetensöverföring sker på ett naturligt sätt.
Den inlämnande motionen är i samma riktning som regionens strategi mot Nära
vård. Testet som nu utförs kommer att utvärderas och utifrån ett, förhoppningsvis,
gott resultat kommer spridning att ske. Att ta tillvara kompetens och erfarenhet från
MiNT är viktigt och kan ske på olika sätt, till exempel via handledning eller
konsultationer. Handledning är också en resursfråga, främst vad gäller tid som då tas
från patienttid. Primärvårdsläkare som gör hembesök har en hög kompetens men det
finns säkert fall där MiNT kan stödja beslut alternativt ta över patienten.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade motionen på sitt sammanträde den 4 april
2019, § 41. Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Regionfullmäktige

Ingela Jönsson Chef Hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen

