INTERPELLATION (M) – Palliativ vård i hemmet för barn.
Till ansvarigt regionråd Jan Lahenkorva (S).
2013 flyttades ansvaret över för hemsjukvården från dåvarande landstinget till länets
kommuner. Detta gjordes efter åratal av utredningar och diskussioner och där Gävleborg var
ett av de sista länen som gjorde detta. Beslutet som togs innebar att endast ansvaret för
patienter äldre än 18år och först efter två veckor flyttades över till kommunerna. Ansvaret
för vård av barn i hemmet var kvar hos oss i regionen och vård i hemmet under de första två
veckorna.
Någon utvärdering av omorganisationen av hemsjukvården har inte gjorts där detta har
belysts. Nu har det uppmärksammats i media att detta inte fungerar tillfredställande vilket
har påtalats för ledningen vid flertalet tillfällen. Vi har nu alla nu kunnat läsa om hur barn
inte får vård i hemmet förutom om vårdpersonalen på frivillig basis och t.o.m. på sin fritid
gör detta.
Konsekvensen av detta blev att palliativ vård och annan specialiserad vård av barn inte kan
ske i hemmet utan man hänvisas till våra två akutsjukhus.
Vi har vid flertalet tillfällen i fullmäktige diskuterat brister i den palliativa vården där vi har
efterfrågat en större mångfald av vårdmöjligheter vid livets slut. Då har majoritets
företrädare envist talat om att det är just i hemmet som patienterna vill vårdas. Därför kan
det ses som anmärkningsvärt att just patienter under 18år inte har den möjligheten utan
hänvisas till vård på sjukhusens barnkliniker.
Vi moderater anser att en grundläggande utvärdering av hemsjukvården måste göras för att
se att syftet med förändringen uppfylldes men också se om det finns brister i den
organisationsform som finns idag.
Med anledning av ovan så ställer jag följande frågor till Hälso och sjukvårdsnämndens
ordförande:
1. Hur kommer det sig att barn i behov av palliativ eller annan specialiserad vård
inte kan få detta i hemmet?
2. Är ansvarigt regioråd medveten om att detta inte erbjuds?
3. Är majoriteten beredd att ompröva sin rigida inställning till palliativa vården
och göra en grundlig utvärdering av den palliativa vården och möjliggöra för
en större mångfald av palliativ vård?
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