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Äldrenämnden 

Mobila äldreakuten 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att säga upp samverkansavtalet mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun 
gällande Mobila äldreakuten. 

Sammanfattning 
Mobila hembesöksteamet i Uppsala startade i september 2011 som ett samverkansprojekt 
mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Äldrenämnden och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen beslutade att permanenta verksamheten från och med 1 januari 2014. I och 
med permanentandet förändrades verksamhetens namn till Mobila äldreakuten. 

I december 2015 initierade Uppsala läns landsting en utredning angående hemsjukvård på 
primärvårdsnivå i Uppsala län. Utifrån utredningens förslag beslutade Uppsala läns landstings 
vårdstyrelse 2016-04-20 att uppdra till landstingsdirektören att i samverkan med länets 
kommuner utveckla förstärkt hemsjukvård med mobila team i hela länet. 

Det är sannolikt att arbetet i samverkan leder till att nya avtal upprättas som ska omfatta 
samtliga kommuner i länet. Därför föreslår äldreförvaltningen att nuvarande samverkansavtal 
mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun gällande Mobila äldreakuten sägs upp 
2016-06-30 med avslut 2016-12-31. 

Ärendet 
Äldre människor med sammansatta vårdbehov får ofta vänta länge på akutmottagningar utan 
mat och dryck eller annan basal omvårdnad. Det kan i sin tur leda till att de blir ännu mer 
medtagna, ett tillstånd som för den äldre snabbt kan bli irreversibel och livshotande. Att 
undvika onödiga sjukhusvistelser är av största vikt för att uppnå ett bättre liv för sjuka äldre. 
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Mobila hembesöksteamet i Uppsala startade i september 2011 som ett samverkansprojekt 
mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. 
Försöksverksamheten finansierades helt med projektmedel från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Projektets mål var att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet. 

Äldrenämnden och hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att pemianenta verksamheten från 
och med 1 januari 2014. Verksamheten skulle tillhöra förvaltningen Hälsa och habilitering 
och samfinansieras med Uppsala kommun. Ett samverkansavtal tecknades. I december 2015 
initierade Uppsala läns landsting en utredning angående hemsjukvård på primärvårdsnivå i 
Uppsala län. Utredningen föreslog att 

• tydligöra uppdraget för primärvårdens hemsjukvård och hembesöksteamen avseende 
syfte och mål, målgrupp och omfattning per länsdel eller kommun. 

• säkerställa ett helhetsgrepp om hemsjukvården genom en nära samordning mellan 
sjukhus, primärvård och kommuner 

• ge ett bredare uppdrag för hembesöksteamen och hemsjukvårdsinsatsema för att 
möjliggöra för resurseffektivt införande av hembesöksteam i mer glest befolkade delar 
av länet 

Uppsala läns landstings vårdstyrelse beslutade 2016-04-20 att uppdra till landstingsdirektören 
att i samverkan med länets kommuner utveckla förstärkt hemsjukvård med mobila team i hela 
länet. En arbetsgrupp med representanter från landstinget och kommunerna i länet är utsedd 
för att arbeta vidare med de rekommendationer som utredningen föreslagit. Arbetet kommer 
med all sannolikhet att leda till att nya avtal upprättas som ska omfatta samtliga kommuner i 
länet därför föreslår äldreförvaltningen att nuvarande samverkansavtal mellan Landstinget i 
Uppsala län och Uppsala kommun gällande Mobila äldreakuten sägs upp 2016-06-30 med 
avslut 2016-12-31. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Direktör 
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