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Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion om hospicevård
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 januari, § 6, lämnat en motion
om hospicevård. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 63, att
remittera motionen till vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska erbjuda hospicevård till personer som har behov
av hospicevård.
Förvaltningens yttrande
Frågan om hospicevård har tidigare varit aktuell hos vård- och omsorgsnämnden. Birgitta
Nyman (MP) och Bo Kuylenstierna (MP) initierade ett ärende rörande hospicevård den 6 juni
2018. Frågan besvarades av vård- och omsorgsnämnden den 18 februari 2019, § 21. Av
vård- och omsorgsnämndens reglemente framgår att vård- och omsorgsnämnden inte
ansvarar för vård i hospice. För att reglementet ska ändras krävs att kommunfullmäktige
beslutar om ändring i reglementet. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att notera
informationen om ändringsprocessen till protokollet och att nämnden under våren skulle få
information om det Palliativa teamet. På nämndsammanträdet den 23 april 2019, § 41,
informerade förvaltningen nämnden om det palliativa teamet.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att ge vård till människor i livets slutskede (palliativ
vård) inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården, vilket är sjukvård upp till
sjuksköterskenivå. Majoriteten av palliativ vård i Västra Götaland sköts av den kommunala
hälso- och sjukvården. Vård- och omsorgsförvaltningen har riktlinjer och rutiner som
säkerställer att ingen behöver dö ensam. Majoriteten av brukarna är personer över 65 år som
har insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Brukare som vårdas på särskilt boende i livets
slutskede har inte behov av vård i hospice, utan deras behov tillgodoses av det särskilda
boendet.
Alingsås lasarett har ett Palliativt team som bedriver specialiserad vård i livets slutskede och
består av ett palliativt öppenvårdsteam samt en del i en vårdavdelning. Teamet samverkar
med kommunens hemsjukvård runt personer som har behov av specialiserad vård i livets
slutskede. Boende på särskilt boende kan även vid behov bli inskrivna hos det Palliativa
teamet.
Vård- och omsorgsnämnden följer årligen upp den palliativa vården i
patientsäkerhetsberättelsen. Att säkerställa en god kvalité på den palliativa vården ingår i
nämndens kvalitetsarbete. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att
säkerställa att förvaltningen ger god vård i livets slutskede.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
Om motionen beviljas behöver en omvärldsbevakning av biståndsriktlinjer rörande
hospicevård genomföras. Därutöver behöver vård- och omsorgsförvaltningen utreda hur
många kommuninvånare per år som kan ha behov av vård i hospice, hur länge patienter i

genomsnitt vårdas i hospice och hur stort ekonomiskt tillskott vård- och omsorgsnämnden
behöver för att kunna köpa plats hos hospice.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens yttrande som sitt eget
och översänder till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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