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Motion angående införande av närvårdsplatser 

Bakgrund 

Behovet är stort att regionen samverkar med kommunerna kring de frågor som berör 
verksamheter hos bägge huvudmän. Vi behöver samarbeta för att patienten ska få rätt 
vård och omsorg på rätt nivå och i tid. Det gör också att vi kan använda resurserna på 
ett effektivt sätt.  

Runt om i landet finns flera goda exempel på sådan samverkan. Ett exempel är 
Östhammars kommun. Närvårdsenheten, vid vårdcentrum i Östhammar har 18 
vårdplatser, och drivs av Östhammars kommun i samverkan med Region Uppsala. 

Målgruppen är främst multisjuka äldre med behov av tillfällig vård dygnet runt. 
Verksamheten bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. 

Närvårdsenheten erbjuder idag: 

• Medicinska utredningar, diagnostik och behandling inom allmänmedicinsk 
behandling. 

• Medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och inte behöver 
specialsjukhusets resurs. 

• Sviktplatser för den specialistanknutna hemsjukvården 
• Rehabiliteringsinsatser 
• Utredning om omsorgsbehov 
• Vård i livets slutskede (palliativ vård). 

Enheten bemannas av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Läkartjänsten är organisatoriskt knuten till Region Uppsala och övrig 
personal har sin anställning vid Östhammars kommun. 

Tanken med närvårdsplatser i samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun är 
att förhindra akutbesök och att istället omhänderta patienter lokalt. Det blir en naturlig 
del av omställningen, regeringens utredare Göran Stiernstedt trycker på att det är ett 
sätt att jobba på då vi har begränsade resurser och hårt tryck på akutmottagningarna.  

Vi har allt att vinna på att förhindra att äldre multisjuka behöver åka in till akuten utan 
kan istället tas omhand i närvården. Kan vi samla kommunens och landstingets 
resurser i en enhet för närvård i regionen så är det till gagn för invånarna. 

Huvudidén är att det är en gemensam verksamhet mellan slutenvård, kommunal 
hemsjukvård och omsorg, gärna samlokaliserad med annan omsorg såsom mobila team 
och med personal dygnet runt. Det riktar sig primärt till äldre multisjuka i behov av 
kortare inläggning, övervakning eller omsorg, och bör vara inom primärvårdens  
 



 
 
 
 
område. Där det finns sådan verksamhet så regleras samverkan, inläggningsrätt och 
ekonomi genom avtal med berörd kommun. 

Även Västra Götalandsregionen bör utföra en pilot vad gäller mellanvårdsplatser eller 
närvårdsplatser för att komma ett steg till i omställningen.  

 
Förslag t i l l  beslut 

Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta 

 
att  Västra Götalandsregionen startar en pilot med närsjukvårdsplatser med 

en lämplig och intresserad kommun där målet är att minska behovet av 
slutenvård på sjukhus  
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