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Mobilt Vårdteam Ängelholms sjukhus
Målgrupp:
Upptagningsområde: Inskrivna patienter samt akuta punktinsatser i Ängelholm,
Klippan, Örkelljunga kommun. Vidare bedriver även teamet akuta punktinsatser i
Båstad och Åstorps kommun.
Boendeform: Ordinärt boende, särskilt boende, korttid och LSS-boende. Patienten
ska uppfylla minst fyra av följande inklusionskriterier för att få ett akutbesök och/eller
bli inskrivna i teamet. Dock måste patienten ha HSL-insatser för att bli aktuell för
Mobilt Vårdteam.
Inklusionskriterier:









65 år eller äldre
Klarar ej sin personliga vård
Inlagd på sjukhus de senaste 12 månaderna
Tre eller fler kroniska diagnoser
Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
Det ska finnas en viss sannolikhet för att det går att undvika
akutmottagningsbesök och/eller inläggning på sjukhus genom insatser från
teamet.
Insatser i kommunen i form av HSL
Samtliga LSS patienter inkluderas oavsett ålder

Tjänstgörande sjuksköterska och/eller läkare kan beslut om undantag kan göras.
Akuta punktinsatser:
Definition: Äldre multisjuka patienter med ovan uppfyllda inklusionskriterier, som blir
akut försämrade fysiskt och/eller kognitivt och där det finns en viss sannolikhet för att
det går att undvika besök på akutmottagningen och/eller undvika inläggning på
sjukhus genom insatser från teamet.
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Arbetssätt: Alla inkommande samtal går via teamets sjuksköterska. Begäran om vård
måste komma ifrån ordinarie vårdgivare såsom sjuksköterska i hemsjukvården eller
ansvarig läkare från vårdcentral. Kontakten föranleder alltid att man har förvissat sig
om att ordinarie vårdcentralsläkare inte har möjlighet att göra ett akut hembesök.
Efter att sjuksköterska i teamet har bedömt förfrågningen beslutas om patienten
uppfyller målgruppens kriterier och om så är fallet gör teamet ett hembesök. Om
ärendet är av enklare natur hänvisas patienten vidare till annan instans, Falcks
hembesöksbilar eller ordinarie vårdcentral.
Inskrivning i Mobilt Vårdteam:
Definition: Äldre multisjuka patienter med ovan uppfyllda inklusionskriterier som
befinner sig i ett instabilt skede och som behöver en samordnad, tillgänglig,
individanpassad och trygg vård i ordinarie boendemiljö. Detta ska leda till minskat
behov av akutvård samt undvika oplanerade vårdtillfällen inom slutenvård.
Arbetssätt: Målgruppen patienter som identifieras av vårdcentral (eventuellt via
sjuksköterska i hemsjukvården), alt efter en akut punktinsats av teamet. Patienternas
ordinarie läkare på vårdcentralen skall uppmärksammas på behovet och möjligheten
till inskrivning i Mobilt Vårdteam. Läkare från vårdcentralen ska skriftligen inkomma
med en remiss till Mobilt Vårdteam.
Remissgenomgång: Teamet har veckovis en genomgång och bedömning av
inkomna remisser. Bedömningen utförs av teamets läkare i samråd med teamets
sjuksköterska/distriktssköterska. Vid inskrivning blir teamets läkare patient ansvarig
läkare (PAL) under inskrivningsperioden, men patienten kvarstår listad på
vårdcentralen. Under denna period arbetar teamet intensivt utifrån ett
patientcentrerat synsätt där hela livssituationen beaktas, bl. a via
samverkansverktyget SIP, läkemedelsgenomgångar och eventuella brytpunktsamtal
mm. Teamet har under vårdtiden ett nära samarbete med kommunens
sjuksköterska/distriktssköterska som utför den basala hemsjukvården. Om patienten
inte sedan tidigare är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården måste detta
ske vid inskrivning av patienten i Mobilt Vårdteam. Efter avslutat uppdrag (eller när
patienten bedöms i stabilt läge) kan patienten återremitteras till den listade
vårdcentralen. Den kommunala sjuksköterskan/distriktssköterskan kan dock behöva
fortsätta efter utskrivningen med pågående hälso-och sjukvårdsinsatser om behov
kvarstår.
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Medicinskteknisk utrustning, förbandsmaterial och läkemedel:
I Mobilt Vårdteam har vi alltid med oss material för omläggning, suturering, KAD,
analysutrustning som blodgas, Hb, glucos, CRP, bladderscanner samt läkemedel.
Möjligheter finns för intravenös behandling med diuretika och antibiotika, inhalationer
i Pari boy, infusioner och blodtransfusioner.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska/distriktssköterska:I möjligaste mån ska
ansvarig sjuksköterska i kommunen vara med vid samtliga besök hos patienten, om
inte annat är överenskommet.
Direktinläggning slutenvården: Vid behov av direktinläggning kontaktar teamets
läkare akutmottagningens koordinator.
Dokumentation: Dokumentationen sker i Melior under enheten MoAkTÄ, där all
dokumentation av teamets insatser finns samlade, så väl som läkarens som
sjuksköterskans anteckningar. Kopia på anteckningar skickas till respektive
vårdcentral.
Kontaktuppgifter:
Mobilt Vårdteam finns tillgängliga per telefon måndag-fredag kl.08.00-17.00.
Vi är två team, fördelade på en läkare och en sjuksköterska per team.
Sjuksköterska team 1: 0431-810 44
Sjuksköterska team 2: 0431-810 64
Enhetschef Emma Herlin: 0431-810 92
Faxnummer 0431-810 18
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