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Motion av Pia Ortiz Venegas (V) m.fl. om att införa mobila geriatriska
team
Mobila geriatriska team (MGT) är specialistteam med syfte att förbättra omhändertagandet av de mest
sjuka äldre.
Att minska antalet akutinläggningar och samtidigt skapa trygghet för våra mest sjuka bland äldre är
önskvärt ur såväl ett humant som ett ekonomiskt perspelctiv. Geriatriska kliniken på Värnamo sjukhus
beräknar att de sparar ca en miljon kronor per år sedan de för en tid sedan började arbeta med ett
mobilt geriatriskt team.
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I Jönköpings läns landsting har man inför MGT med inriktning mot patienter som är över 75 år,
multisjuka och med upprepade vårdtillfällen eller besök på akuten under det senaste året. De
övergripande målen har varit att skapa tiygghet för de mest sjuka bland äldre och deras anhöriga samt
att minska onödiga inläggningar på sjukhuset. Man har sett goda resultat. I MGT Eksjö var
medelvärdet för patientgruppen 6,35 vårdtillfällen året innan msMvning i teamet och endast 2,1
vårdtillfällen under tiden i MGT med fortsatt låga nivåer efter avslutad vårdtid. MGT Eksjö består av
flera yrkeskategorier. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar tillsammans och
arbetet bedrivs i form av hembesök och telefonkontakter. Metoden är att identifiera och lindra
drivande symptom, skapa tydliga vårdplaner, optimera funktions- och aktivitetsnivån, optimera
läkemedelsbehandling samt skapa trygga övergångar och stärkt samverkan mellan slutenvård och
öppenvård. Teamets ansvarige läkare är PAL för patienten under vårdtiden i MGT.
Det är varken humant eller patientsäkert att låta multisjuka äldre vänta i timmar på akuterna. De får
ofta vänta först på medicinsk bedömning och därefter på en plats eller på transport. Det är inte heller
ovanligt att vårdrelaterade skador hos äldre uppstår just på akuten. V i i Vänsterpartiet tror att ett
införande av MGT skulle kunna vara ett sätt att minska onödiga akutinläggningar och därmed onödigt
lidande, spara ekonomiska resurser samt att avlasta våra akutmottagningar.
V i föreslår därför landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för införande
av mobila geriatriska team i Stockholms läns landsting.
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http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/sparar-pengar-med-mobilt-sjukvardste

