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Äldrenämnden 

Avveckling av Omtanken 

Förslag 

Äldreförvaltningen föreslår äldrenämnden besluta 

att avsluta verksamheten på enheten Omtanken från och med oktober 2015. 

Sammanfattning 

Äldreförvaltningen föreslår att enheten Omtanken läggs ner. Detta mot bakgrund av den låga 
beläggningen på enheten Omtanken samt den ekonomiska situation äldrenämnden befinner 
sig i. Beslutet stödjs av framtagna länsövergripande riktlinjer för palliativ vård, 
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård och den beslutade 
ansvarsfördelning mellan landstinget och länets kommuner avseende palliativ vård. 

Behovet av allmän palliativ vård kan tillgodoses av kommunens övriga utbud av 
korttidsplatser och detsamma gäller behovet av platser för de mer medicinskt krävande 
tillstånden. 

Verksamheten på Omtanken bör avvecklas med största möjliga hänsyn till den enskilde. 
Genom en fortsatt implementering av riktlinjerna möjliggörs en mer jämlik allmän palliativ 
vård i Uppsala kommun. 

Äldreförvaltningen föreslår därför att äldrenämnden beslutar att avsluta verksamheten på 
Omtanken. 

Gunn-Henny Dahl 
Tf Direktör 

Bilaga: Underlag för beslut att avsluta uppdrag för enheten Omtanken 

Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  





1s2n a 
KOIAMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Anita Hansson 	 2015-05-29 	ALN-2015-0148.30 

Underlag för beslut att avsluta uppdrag för enheten Omtanken 
Bakgrund 
Socialstyrelsen gav 2013 ut ett Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 
slutskede. Syftet var att ge beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten, 
politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer ett stöd och verktyg för styrning och 
ledning mot en mer jämlik palliativ vård. Palliativ vård ska kunna ges med god kvalitet i 
hemmet och på alla vårdenheter såsom akutsjukhus, vård och omsorgsboenden samt baseras 
på de fyra hörnstenarna: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation samt 
relation och stöd till närstående. 

En strategisk ledningsgrupp med representanter från Landstinget i Uppsala län och länets 
kommuner, har kartlagt behov av palliativ vård i länet med syfte att utveckla en jämlik och 
säker palliativ vård enligt Socialstyrelsens föreskrift. Det har påvisats ett behov av att 
tydliggöra ansvaret och att för respektive huvudman följa ansvarsindelningen. I Uppsala 
kommun har den palliativa vården delvis bedrivits på en alltför högspecialiserad nivå, bl a på 
Omtanken. 

Enligt ansvarsfördelningen ska kommunerna ansvara för allmän palliativ vård, oavsett om 
personen vårdas i det egna hemmet eller på vård- och omsorgsboende. 
Landstinget ska ansvara för den specialiserade palliativa vården, t ex på Hospice samt genom 
läkarförsörjningen i Sjukvårdsteamet. Landstinget har också ett palliativt konsultteam vars 
uppdrag är att stötta personalen inom kommuner och landsting, i arbetet med palliativ vård. 
För den som i huvudsak vårdas i hemmet är Sjukvårdsteamet en resurs. 

Utifrån bland annat Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 
slutskede, har förslag till länsövergripande riktlinjer för palliativ vård har tagits fram av 
representanter från landstinget i Uppsala och länets alla kommuner gemensamt. Den 5 juni 
beslutar Tjänstemannaberedningen Kommuner Landsting (TKL) om riktlinjerna. Därefter 
ansvarar landstinget och respektive kommun för att utarbeta lokala rutiner och för att 
implementera dem. Utbildning är en del av implementeringsarbetet och förslag till en 
webbaserad utbildning beslutas också av TKL den 5 juni. Sedan tidigare har landstinget och 
länets kommuner samverkat kring utbildning i palliativ vård. 
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Ärendet 
Implementering av de nya riktlinjerna med lokala rutiner tillsammans med en bred satsning på 
utbildning och nyttjande av palliativa konsultteamet möjliggör en mer jämlik allmän palliativ 
vård i all kommunal verksamhet i Uppsala kommun. Det gäller oavsett om personen vårdas i 
det egna hemmet, på vård- och omsorgsboende eller i korttidsvården. 

Omtanken startade sin verksamhet på Palliativt Centrum 2013 med 33 vårdplatser. Sommar 
2014 minskade antal vårdplatser till 28 stycken och i januari 2015 till 20 platser. Trots dessa 
upprepade neddragningar har vårdplatserna inte nyttjats fullt ut. 

I samband med att Omtanken strikt började följa den avtalade ansvarfördelningen mellan 
huvudmännen, d v s korttidsplats med inriktning mot allmän palliativ vård, har beläggningen 
ytterligare sjunkit. I maj 2015 nyttjades ca 10 platser. Behovet av platserna på Omtanken har 
alltså minskat betydligt, och kan nu täckas av kommunens tillgång på övriga korttidsplatser. 

På Omtanken vårdas också periodvis personer som inte är i palliativt tillstånd men som har 
behov av vård och omsorg som kräver tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Detta i väntan 
på att det permanenta boende ska rustas för att klara den uppgiften. Det har varit någon 
person per år. Detta behov kan idag också tillgodoses inom det kommunala utbudet. 
Äldreförvaltningen följer kontinuerligt beläggningsgrad och behov för olika typer av 
korttidsplatser. 

Slutsats 
Sammanfattningsvis ser äldreförvaltningen att Omtankens uppdrag bör avslutas, då behovet 
av allmän palliativ vård kan tillgodoses på annat sätt inom kommunen. Genom att sprida 
kunskapen om palliativ vård till fler enheter ökar också förutsättningarna för en mer jämlik 
vård. 
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