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§ 24

Motion 10-2017 om att ingen ska
behöva dö i ensamhet
Dnr 3990-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Mattias Karlsson (M) och Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Ett handlingsprogram för vård i livets slutskede/palliativ vård i Norrbotten är
redan framtaget i samverkan med Norrbottens kommuner. Ett av målen i den
är att ingen ska behöva dö ensam. Regionens intention är att de patienter
som vill ha någon vid sin sida ska få det i enlighet med det länsövergripande
handlingsprogrammet för vård i livets slutskede – Palliativ vård i Norrbotten.
Regionstyrelsen betonar vikten av en god palliativ vård och gav därför regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av den palliativa vården 2017.
De åtgärder som föreslogs följs upp och återrapporteras löpande till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Mattias Karlsson (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen upprättar en
handlingsplan gällande att ingen ska behöva dö i ensamhet vid Region Norrbottens sjukhus. Verksamheterna inom regionen arbetar idag efter ett handlingsprogram som reviderats 2016 och utgår från det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Ett av målen i programmet är att ingen ska behöva dö ensam, varför regionen anser att ytterligare handlingsplaner inte
behövs.
Ärendets behandling under sammanträdet
Mattias Karlsson (M) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Mattias Karlssons förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt med målet att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid
livshotande (icke-botbar) sjukdom. Den palliativa vårdens värdegrund kan
sammanfattas med närhet, helhet, kunskap och empati. Vård i livets slut
kännetecknas av en helhetssyn på människan, bekräftar livet och betraktar
döendet som en naturlig process.
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I ett regeringsbeslut 1997 fastställdes prioriteringar inom hälso- och sjukvården, där vård i livets slutskede ingår i samma prioriteringsgrupp som livräddande insatser i samband med akut skada eller sjukdom.
Enligt WHOs definition bygger palliativ vård på ett förhållningssätt som
syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och de närstående genom att
förebygga och lindra lidande utifrån tidig upptäckt, bedömning och behandling. Vård i livets slutskede sker idag i det egna hemmet, kommunala boendeformer och på sjukhus.
Det länsövergripande handlingsprogrammet för vård i livets slutskede – palliativ vård i Norrbotten- innehåller följande mål för den palliativa vården i
länet:







Att patienten är informerad enligt patientens önskemål.
Att närstående är informerade enligt patientens önskan.
Att det finns läkemedel att ge vid behov vid smärtgenombrott, oro, illamående och andningsbesvär.
Att patienten inte behöver dö ensam.
Att patienten ges möjlighet att dö på den plats han/hon önskar.
Att närstående erbjuds samtal efter dödsfallet.

Palliativ vård i Norrbotten ska systematiskt utvecklas för att säkra vårdkvalitén. För att identifiera brister registrerar regionens verksamheter i palliativa
kvalitetsregistret.
Bilagor:
Motion 10-2017 Ingen ska behöva dö i ensamhet
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