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Kommunstyrelsen

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en
palliativ enhet kallad ”Omtanken”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november
2015, föreslagit att;
- sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt
boende för äldre,
- två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa
vårdplatserna.
Motionen återges som bilaga 1.
Nämndbehandling
Äldrenämnden har den 16 juni 2016 föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i
ärendet. Förvaltningens föredragning sammafaller med kommunstyrelsens. Gentemot beslutet
har (C)-, (M)-, (L)- och KD-ledamöterna avgivit reservation. Protokollsutdrag återges som
bilaga 2,
Föredragning
Den palliativa vården är en viktig och integrerad del av äldreomsorgen som helhet.
Äldre personer som befinner sig i livets slutskede får vård oavsett om de befinner sig på
särskilt boende, i ordinärt boende med hemtjänstinsatser eller i samband med korttidsvård på
någon av kommunens enheter för detta ändamål.
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Bakgrunden till motionen är nedläggningen av korttidsvårdsenheten Omtanken i oktober
2015. Ärendet om Omtankens avveckling behandlades i äldrenämnden i maj 2015. I föredragningen till nämnden lyftes att verksamheten successivt minskade platserna i samband med
utebliven efterfrågan.
Omtanken startade med 33 vårdplatser 2013 på Palliativt centrum. Successivt minskade
efterfrågan på platserna. I maj 2015 var endast ca 10 platser belagda. Under denna period
vårdades också personer på Omtanken som inte var i palliativt tillstånd. Behovet av platserna
på Omtanken minskade alltså betydligt, och kan nu täckas av kommunens tillgång på övriga
korttidsvårdsplatser. Den allmänna palliativa vården kommer även fortsättningsvis vara
kommunens ansvar.
För att stärka kunskapen om allmän palliativ vård hos all vård och omsorgspersonal inom
området har en webbaserad utbildning tagits fram i samverkan mellan regionförbundet, länets
kommuner (utom Enköping) och landstinget. Utbildningen kommer finnas tillgänglig fram till
2018. Ytterligare utbildningsinsatser planeras.
Tjänstemannaberedningen Kommun och Landsting (TKL) antog i juni 2015 länsövergripande
riktlinjer för palliativ vård, vilka antogs i augusti 2015 av äldrenämnden. Äldreförvaltningen
har utifrån detta inlett ett arbete med en lokal riktlinje för Uppsala kommun. Avsikten är att
den ska implementeras under hösten 2016. Riktlinjen behandlar:
-

Närståendestöd och efterlevandesamtal
Tillgång till direktplats vid behov av vård i livets slut när hemsituationen sviktar
Svenska palliativregistret och kvalitetsindikatorer
Kompetens och utbildning

Tjänstemannaberedningen kommun-landsting (TKL) har utrett Palliativt centrum, där
Uppsala kommuns verksamheter Omtanken och Sjukvårdsteamet varit en del, med mål att
säkra jämlik och högkvalitativ vård i länet. Utredningen föreslog att den specialiserade
palliativa vården förs tillbaka till landstinget senast den 31 december 2016. Det blev också
äldrenämndens beslut december 2015. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige.
Även landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse har den 15 december 2015 ställt sig bakom att
Palliativt centrum drivs av en huvudman och inordnas i sin helhet under Akademiska
sjukhuset.
Ett beslut i enlighet med motionen skulle riva upp den process som inletts för att återföra den
specialiserade palliativa vården till landstinget med mål att säkra jämlik och högkvalitativ
vård i länet som helhet.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Motion om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad
"Omtanken"
Det offentliga har främst uppgiften att säkerställa att medborgarna kan erbjudas bra
utbildning, god omsorg samt god vård. En viktig del av den omsorgen och vården är i
människors sista dagar i livet. Därför är det viktigt att säkerställa palliativ vård kopplad till
Uppsala kommuns äldreomsorg. Detta för att inte äldre i behov av mycket kvalificerad vård i
livets slutskede ska falla mellan stolarna.
Vård i livets slutskede har löpande erbjudits inom hemtjänsten, kommunens särskilda boenden
samt inom landstingets palliativa verksamhet. Uppsala kommun startade ett eget palliativt
centrum med namnet Omtanken 2013. I oktober 2015 lades den verksamheten ner av
ekonomiska skäl av nuvarande majoritet. I den verksamheten fanns specialistkompetens för
att stötta just människor i livets absoluta slutskede och deras anhöriga. Huvudskälet till varför
den startades var att människor som tidigare inte hade hemtjänst, eller bodde på särskilda
boenden, inte snabbt nog fick den hjälp de var i behov av.
Centerpartiet har stor respekt för att kommunens ekonomi måste stärkas men fokus i
effektiviseringsarbetet måste ligga på minskad byråkrati, smartare arbetssätt och stöd till våra
svagaste. Därför var det fel att helt avveckla den kvalificerade vård som Omtanken
representerade.
För att minska de negativa effekterna av nedläggningen av Omtanken föreslår Centerpartiet
att vård i livets slutskede med sex till åtta platser upphandlas på något av kommunens
särskilda boenden. Vi föreslår också att två till tre gästrum för anhöriga tillhandahålls. Genom
att göra på detta sätt finns en bättre möjlighet att undvika att människor faller mellan stolar.
Behövande och anhöriga får ett bra stöd och specialistkompetensen kan bättre säkras. En
specialistkompetens som kan ha ett särskilt uppdrag att säkerställa en god omsorg och vård i
livets slutskede inom hela Uppsala kommun. Genom att enheten integreras med ett särskilt
boende blir marginalkostnaden mycket lägre än tidigare.
Centerpartiet föreslår därför;
att sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt boende
för äldre.
att två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa vårdplatserna.
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Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en
palliativ enhet kallad "Omtanken"
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara

motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november
2015, föreslagit att;
sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt
boende för äldre,
två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa
vårdplatserna.

Motionen återges som bilaga.
Föredragning
Den palliativa vården är en viktig och integrerad del av äldreomsorgen som helhet.
Äldre personer som befinner sig i livets slutskede får vård oavsett om de befinner sig på
särskilt boende, i ordinärt boende med hemtjänstinsatser eller i samband med korttidsvård på någon av kommunens enheter för detta ändamål.
Bakgrunden till motionen är nedläggningen av korttidsvårdsenheten Omtanken i oktober
2015. Ärendet om Omtankens avveckling behandlades i äldrenämnden i maj 2015. I
föredragningen till nämnden lyftes att verksamheten successivt minskade platserna i samband
med utebliven efterfrågan.
Omtanken startade med 33 vårdplatser 2013 på Palliativt centrum. Successivt minskade
efterfrågan på platserna. I maj 2015 var endast ca 10 platser belagda. Under denna period
vårdades också personer på Omtanken som inte var i palliativt tillstånd. Behovet av platserna
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på Omtanken minskade alltså betydligt, och kan nu täckas av kommunens tillgång på övriga
korttidsvårdsplatser. Den allmänna palliativa vården kommer även fortsättningsvis vara
kommunens ansvar.
För att stärka kunskapen om allmän palliativ vård hos all vård och omsorgspersonal inom
området har en webbaserad utbildning tagits fram i samverkan mellan regionförbundet, länets
kommuner (utom Enköping) och landstinget. Utbildningen kommer finnas tillgänglig fram till
2018. Ytterligare utbildningsinsatser planeras.
Tjänstemannaberedningen Kommun och Landsting (TKL) antog i juni 2015 länsövergripande
riktlinjer för palliativ vård, vilka antogs i augusti 2015 av äldrenämnden. Äldreförvaltningen
har utifrån detta inlett ett arbete med en lokal riktlinje för Uppsala kommun. Avsikten är att
den ska implementeras under hösten 2016. Riktlinjen behandlar:
-

Närståendestöd och efterlevandesamtal
Tillgång till direktplats vid behov av vård i livets slut när hemsituationen sviktar
Svenska palliativregistret och kvalitetsindikatorer
Kompetens och utbildning

Tjänstemannaberedningen kommun-landsting (TKL) har utrett Palliativt centrum, där
Uppsala kommuns verksamheter Omtanken och Sjukvårdsteamet varit en del, med mål att
säkra jämlik och högkvalitativ vård i länet. Utredningen föreslog att den specialiserade
palliativa vården förs tillbaka till landstinget senast den 31 december 2016. Det blev också
äldrenämndens beslut december 2015. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige.
Även landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse har den 15 december 2015 ställt sig bakom att
Palliativt cent= drivs av en huvudman och inordnas i sin helhet under Akademiska
sjukhuset.
Ett beslut i enlighet med motionen skulle riva upp den process som inletts för att återföra den
specialiserade palliativa vården till landstinget med mål att säkra jämlik och högkvalitativ
vård i länet som helhet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Äldreförvaltningen

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör
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Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet
kallad Omtanken
ALN-2016-0113
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att besvara motionen med föredragning i ärendet.
Reservationer
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn (L) och Ulla
Johansson (I(D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-06.
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2015,
föreslagit att;
sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt boende för
äldre,
två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa vårdplatserna.
Omtanken startade med 33 vårdplatser 2013 på Palliativt centrum. Successivt minskade efterfrågan på
platserna. I maj 2015 var endast ca 10 platser belagda. Under denna period vårdades också personer på
Omtanken som inte var i palliativt tillstånd. Behovet av platserna på Omtanken minskade alltså
betydligt, och kan nu täckas av kommunens tillgång på övriga korttidsvårdsplatser. Den allmänna
palliativa vården kommer även fortsättningsvis vara kommunens ansvar.
Yrkande
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn
(L) och Ulla Johansson (1(D) bifall till motionen.
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande.
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