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Svar på Interpellation - Hospice
Besvaras av regionråd Tommy Berger (S)
Camilla Strömberg (M) frågar:


Varför är majoriteten så emot Hospiceverksamhet, ni är de enda som inte vill
detta?



Hur kan det vara så att vissa delar av länet får tillgång till Hospice hos aktörer
utanför länet men andra delar nekas, anser regionrådet att detta är jämlik vård?



Vad krävs för att ni ska ändra er åsikt så vi kan får en likvärdig palliativ vård i
regionen som uppfyller patienternas behov?

År 2014 beslutade Region Gävleborg i samverkan med länets kommuner om
”Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede i
Gävleborg”. Här anges betydelsen av bred samverkan liksom ambitionsnivå samt
förhållnings- och arbetssätt som ska känneteckna det gemensamma arbetet med att
ge vård och omsorg till personer i livets slutskede, syftande till att alla som dör i
en väntad död ska kunna känna största möjliga trygghet.
I den gemensamma inriktningen betonas särskilt betydelsen av att det i samband
med vård i livets slut finns behov av ett strukturerat arbetssätt, för att tillförsäkra
kvalitet i det medicinska och omvårdnadsmässiga omhändertagandet. Vidare
betonas att det goda palliativa arbetssättet förutsätter en gemensam värdegrund
och vision, gemensamma begrepp och termer, en definition av den palliativa
vårdprocessen, en definition av ett konkret vårdinnehåll, mätbara mål samt ett
utifrån uppnådda resultat initierat förbättringsarbete.
I den gemensamma inriktningen konstateras att det bör betonas att hospice inte är
lika med en viss vårdform utan fastmer filosofin och de värderingar som
verksamheten bygger på, liksom hur vården förmedlas.
I arbetet med överenskommelsen förekom en diskussion om hospice som
institution. Resultatet av den diskussionen blev att inte man inte skulle gå vidare
med sådana planer. Däremot skulle Region Gävleborg satsa på särskilda
trygghetsplatser på sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs. Ingenting i de
diskussioner vi har haft med länets kommuner indikerar att ställningstagandet
avseende hospice som institution skulle behöva revideras.
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Med grund i proportionell universalism ska all vård fokuseras på att göra skillnad,
på att se människors olika förutsättningar, inte fokusera på lika till alla. Alla ska
erbjudas generella insatser men de ska vara anpassade och utformade så att de
bättre motsvarar olika människors och gruppers behov. Lika vård för alla innebär
inte jämlik vård. I Gävleborg får alla tillgång till palliativ vård som anpassas så
långt det är möjligt till individernas varierande behov.
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