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Motion - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus
och ingå i framtidsbygget - INFORMATION och BESLUT (HSN 2019/770)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att:
Motionen avslås

Reservationer
Richard Carlsson (SD) och Latifa Löfvenberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Camilla Strömberg (M), Martina Kyngäs (KD), Ingemar Kalén (KD) och Kent Olsson (SVG)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi i samverkan Gävleborg reserverar oss till förmån för vårt bifallsyrkande angående
Liberalernas motion om att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus och ingå i
Framtidsbygget.

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade en motion (Livets slut ska vara lika värdigt som
livets början), som syftade till att Region Gävleborg skulle inleda ett samarbete med länets
kommuner för att öppna ett hospice i Gävleborg, vid sitt sammanträde i augusti, och beslutade
om svar på sammanträdet i september. I svaret framgår att 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.
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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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog regionfullmäktige att avslå motionen.
Bakrundsbeskrivningarna i de två motionerna är likartade och den stora skillnaden är att i den
tidigare behandlade motionen föreslogs samarbete med kommunerna, medan den nu aktuella
motionen föreslås att det byggs ett hospice vid Gävle sjukhus. Trots att förslagen är något
olika, är bedömningen att den förda argumentationen är giltig även för denna motion. I sak
har inte något ändrats under den relativt korta tid som har förflutit sedan svaret skrevs, varför
motionen bör avslås.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att:
Motionen avslås

Yrkanden
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Camilla Strömberg (M) yrkar bifall till motionen
Ordförande yrkar avslag till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag om avslag till motionen mot Richard
Carlsson (SD) och Camilla Strömbergs (M) yrkanden om bifall till motionen och finner att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter.
Svar på motion - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus och
ingå i framtidsbygget
Borttagen på grund av personuppgifter.
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