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Samverkansrutin Närsjukvårdsteam, kommunal 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral 

Inledning 
Regionfullmäktige avsätter medel för att stödja utvecklingen mot mer öppna vårdformer och 
följsamhet till omställningen av hälso- och sjukvården. 

Fokus är införandet av mobila team, öka takten med införande av digitala vårdtjänster och 
eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av sluten vård. Detta är en del  i 
omställningen till den nära vården. 
 
Närsjukvårdsteamen utgår från sjukhusen i samarbete med den kommunala hälso- och 
sjukvården och gör hembesök. Detta leder till en ökad samordning och kontinuitet av 
insatser, bättre medicinsk kvalitet och högre upplevelse av trygghet hos patienterna. 
(Källa: Sjukhusens Vårdöverenskommelser). 
 

Syfte  
Syftet med rutinen är att beskriva arbetssätt för mobila närsjukvårdsteam i Södra Älvsborg 

och ansvarsfördelning mellan närsjukvårdsteam, vårdcentral och kommunal hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst.  

Mobil närvård syftar till att erbjuda en god och sammanhållen nära vård och innebär att 
vårdcentralen är navet, kommunen står för basverksamhet med dygnet runt funktion och 
förstärks med specialistteam. 

Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till hembesök av läkare för sköra 
personer och få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och internmedicinsk 
specialistvård som präglas av en helhetssyn. 
 

Ansvar 

Vårdcentral är ansvarig för sina listade patienter. 

 

Närsjukvårdsteam kan under en period ta över läkaransvaret för de akuta behovet som 
patienten söker för men ansvaret kan också delas med vårdcentralen utifrån patientens 
individuella behov.  

Vården ges i hemmet och utgår alltid från patientens behov. Syftet är att skapa en ökad 
upplevelse av trygghet och nöjdhet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser utifrån 
patientens behov.  
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Gemensam värdegrund  
Samarbete mellan parterna ska känneteckans av att: 

• Individens behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso-
och sjukvård. 

• Utifrån patientens perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god 
kvalitet och gott bemötande 

• Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så 
att hälso- och sjukvård och omsorg upplevs som en välfungerade helhet.  

Processbeskrivning 
Närsjukvårdsteam riktar sig till sköra patienter med stort vårdbehov som blir medicinskt 
instabila och kräver specialistvårdsinsatser eller där tillståndet förändras ofta och stabilitet 
över tid är svår att uppnå. Närsjukvårdsteam kan under en period ta över läkaransvaret men 
ansvaret kan också delas med vårdcentralen utifrån patientens individuella behov. 

Patienterna kan få snabba bedömningar genom att Närsjukvårdteam har tillgång till 
avancerad medicinteknisk utrustning. Besök på akutmottagning, inskrivningar och 
återinskrivningar kan undvikas och patienten slipper påfrestande transporter.  
 

I Närsjukvårdsteamet ingår Mobilt akutläkarteam Borås, som beskrivs i ”Arbetsrutin för 
samarbete mellan Mobilt akutläkarteam Borås, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst 
och vårdcentral” 

Patienter med eller utan kommunal Hälso- och sjukvård  
När Närsjukvårdsteam uppmärksammar att patienten har ett ökat behov av vård och 
omsorg, tas kontakt med vårdcentral och kommun enligt gällande SIP-rutin. 

 

Uppföljning 
• Närsjukvårdteamens arbete följs upp en gång om året genom sammanställning av 

avvikelser i samverkan, IT-tjänst MedControl PRO, inom Vårdsamverkan enligt 
gällande rutin. 

• Närsjukvårdsteam och Mobilt akutläkarteam Borås sammanställer besöksstatistik i 
september och februari som presenteras i dialog med kommun, vårdcentral och 
team i den lokala vårdsamverkan. 

• Kommunerna följer upp insatser (volym) i hemmet enligt Socialtjänstlagen och/eller 
hemsjukvård för patienter i hemsjukvårdsteamet 

• Närsjukvårdsteam mäter vårdkonsumtion i specialistvården. 

• Mobilt akutläkarteam Borås mäter antal utförda besök, antal direktinskrivningar och 
antal akuta slutenvårdsbesök som undvikits. 

• Närsjukvårdsteam - Enkäter till patient och anhöriga.  
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Utvärdering av samverkansrutin. 
Rutinen utvärderas om sex månader dvs. mars 2022. 
 

Bilagor  
Arbetsrutin för samarbete mellan Mobilt akutläkarteam Borås, kommunal hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och vårdcentral  
Arbetsrutin för samarbete mellan Närsjukvårdsteam, kommunal hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och vårdcentral 
 
 
 
 
 


