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 Nämnden för hälsa och omsorg 
  
 
 
Beslut gällande Projekt kring de mest sjuka äldre, en 
försöksverksamhet i samverkan mellan Uppsala kommun och 
Landstinget i Uppsala län. Mobila hembesöksteamet 
 
 
Förslag till beslut 
Kontoret för hälsa vård och omsorg föreslår Nämnden för hälsa och omsorg besluta 
 
att      godkänna den preliminära slutrapporten samt lägga den till handlingarna 
 
att permanenta verksamheten med ett Mobilt hembesöksteam vid  

Landstinget i Uppsala läns Hemvårdsenhet fr.o.m. 1 jan 2014.  
 
att driften av verksamheten sker i samverkan mellan Landstinget i Uppsala län och 

Uppsala kommun. 
  

att Landstinget i Uppsala län bär kostnad för läkare och Uppsala kommun bär 
kostnad för sjuksköterska.  
 

att driftkostnader fördelas mellan huvudmännen.  
Kostnaden föreslås fördelas Landstinget i Uppsala län 60 %, och Uppsala 
kommun 40 %.  

  
 
 
 
Ärendet 
Mobila hembesöksteamet, MHT bestående av läkare och sjuksköterska har under projekttiden 
kunnat ge råd/stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov besökt den äldre i den egna 
bostaden.  
Målet har varit att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet.  
Målgrupp har varit akut sjuka som är 65 år och äldre i ordinära boenden. MHT har också 
samarbetat med särskilda boenden, ambulanssjukvården och sjukvårdsrådgivningen 1177. Ett 
samarbete med läkare på akuten och läkare på vårdcentraler i Uppsala kommun har också 
inletts.  
Resultat från januari 2012 – mars 2013 visar att av alla 1687 kontakter (5,9 ärenden/vardag) 
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blev 81 % vårdade kvar hemma, 18 % måste besöka till akutmottagningen på  
Akademiska sjukhuset och 1 % kunde utan att behöva passera akutmottagningen läggas in 
direkt på geriatriken via MHT:s läkare. Av de patienter  (18%) som MHT skickade till 
akutmottagningen blev hela 85% inlagda .  
I den preliminära rapporten finns en utvärdering av det Mobila hembesöksteamet som enheten 
för vårdvetenskap vid Uppsala Universitet gjort och som visar på de kvalitativa resultaten av 
MHT:s verksamhet. Såväl de äldre som sjuksköterskor inom Uppsala kommun som 
intervjuats är samtliga mycket nöjda och lovordar MHT. Den slutliga rapporten från Uppsala 
Universitet kommer i juni.  
Styrgruppen för projektet är Närvårdssamverkan Uppsala NSU. NSU har kontinuerligt blivit 
informerade om projektets utveckling och förordar förslaget till beslut enl. ovan.  
Information har givits till de fackliga företrädarna den 10 april.  
 
Den totala kostnaden för det Mobila hembesöksteamet med samma bemanning och 
tillgänglighet som under projekttiden beräknas uppgå till 3,5 milj kronor per år. En 
uppskattning har gjorts av uteblivna kostnader för öppenvårdsbesök för målgruppen och som 
beräknas uppgå till ca 2,5 milj kronor/år. 
 
 
 
 
Inga-Lill Björklund 
Direktör 
 
 


	att      godkänna den preliminära slutrapporten samt lägga den till handlingarna

