Motion till regionfullmäktige Region Västerbotten

Mobila team en viktig del av den nära
vården.
2004 lades 24 geriatriska vårdplatser ned i Umeå till följd av ett sparkrav
motsvarande 16 vårdplatser. För resurserna motsvarande 8 vårdplatser
startades Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT).
Uppdraget är att möjliggöra tidigare utskrivning dvs slutföra vård och
behandling (som annars skulle ha skett i slutenvård) i hemmet och att
förhindra återinläggning. Målgruppen är den andel av geriatriska inneliggande
patienter som har störst vårdbehov och behöver insatser i hemmet.
Teamet samverkar med andra vårdgivare, hemtjänst och närstående för att
effektivisera insatserna kring patienten. Avgränsningen geografiskt har hittills
gällt Umeå kommun för att inte lägga för stor andel av arbetstiden på restider.
Det finns väl dokumenterat att vårdkostnader på sjukhus minskat avsevärt
pga. GÖTs stöd till de aktuella patienterna. Under åren har de mobila teamen
starkt bidragit till ett bibehållet patientflöde och kortare vårdtider.
Pandemin har ytterligare visat på nyttan med mobilt stöd i hälso-sjukvården. En
delegation är tillsatt av regeringen för att bland annat stödja regionernas och
kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.
Regeringen och samarbetspartiernas satsning på äldrevårdslyft visar också på
nödvändigheten av ytterligare satsningar på denna grupp.
Region Västerbotten behöver utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård med fokus på individen i centrum. För att göra
detta kommer vi att behöva Öppenvårdsteam, en typ av generella team med
bred kompetens och tillgänglighet.
Närsjukvårdsområdena är en bra grund och startblock för denna utveckling.

Under tiden får vi inte tappa den kompetens och det viktiga stöd som befintliga
team bidrar till redan idag. Det är viktigt att vi tar tillvara och utvecklar detta
för de äldre och multisjuka som är i behov av detta stöd.
Regionen bör visa sin goda vilja genom att i samverkan med kommunerna,
utveckla och sprida denna verksamhet till hela regionen och öka livskvalitén för
våra äldre med dessa behov.
Centerpartiet föreslår därför regionfullmäktige besluta:
att

Utveckla Geriatriska öppenvårdsteamet som en viktig resurs i den
nära vården och som stöd till det äldreomsorgslyft som regionens
kommuner gör med stöd av regeringen och samarbetspartierna.

att

Geriatriska öppenvårdsteamets verksamhet, kompetens och
arbetssätt sprids och implementeras i hela länet.
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