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Motion hemsjukvård
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Ärendet
En motion har inkommit som handlar om att kommunen ska utreda och teckna avtal med
läkare som ska behandla äldre i hemmet tillsammans med etablerad sjukvård, genom att
prova möjlighet till mobil hemsjukvård.
I Närvårdssamverkan Södra Älvsborg pågår ett projekt med att införa den så kallade
”Skaraborgsmodellen” som innebär att vårdcentralsläkare, åker hem till de som är
inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård. Pilot pågår i två kommuner med fyra
vårdcentraler i Södra Älvsborg och gäller för våra mest sjuka äldre som visat hög
inskrivningsfrekvens på sjukhuset i Borås. Projektet kommer att utökas till samtliga
vårdcentraler i Södra Älvsborg from årsskiftet 2017 i syfte att permanenta arbetsmetoden,
eftersom goda effekter har visats från de vårdcentraler och kommuner som deltagit i
pilotprojektet.
I den regionala handlingsplanen” Det goda livet för mest sjuka äldre 2016- 2018” finns
fem fokusområden, varav mobil närvård är ett prioriterat område.
I den så kallade krav- och kvalitetsboken som varje vårdcentral är skyldig att följa för att få
bedriva vårdcentral, ingår redan hembesök av läkare från vårdcentral tillsammans med
kommunens sjuksköterskor. Således sker det redan, då behov finns.
Den kommunala hälso- och sjukvården i Bollebygds kommun och Närhälsan Bollebygds
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vårdcentral kommer att ingå i projekt from årsskiftet, att bedriva mobil närvård.
Arbetsmetoden ska sedan permanentas. Något ytterligare avtal är i nuläget inte aktuellt.
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