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Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Svar på motion nr 11/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Kvalificerad hemsjukvård i 
livets slutskede 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (NI) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer JtcT Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 
Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-05-13 
Dnr KS 2014/0253 

Svar på motion nr I 1-2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 

Sammanfattning 

Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-08-26 föreslagit dels 
att tillsammans med landstinget se över hur den kvalificerade hemsjukvården i livets slutskede kan 
förbättras och utvecklas här i Österåker och dels att Österåkers kommun samtidigt ser över hur 
stödet till anhöriga också kan utvecklas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen kontinuerligt arbetar med 
frågor och ärenden kring vård i livets slutskede samt stöd till anhöriga samt att det pågår ett ständigt 
förbättringsarbete inom detta prioriterade område, inom och mellan alla berörda, ansvariga 
vårdgivare. Det pågår även en diskussion mellan kommunens politiska ledning och ansvariga 
politiker i Stockholms läns landsting i frågan. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-05-08 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-05-08 
Dnr KS 2014/0253 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-08-26 föreslagit dels 
att tillsammans med landstinget se över hur den kvalificerade hemsjukvården i livets slutskede kan 
förbättras och utvecklas här i Österåker och dels att Österåkers kommun samtidigt ser över hur 
stödet till anhöriga också kan utvecklas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Socialförvaltningen kontinuerligt arbetar med 
frågor och ärenden kring vård i livets slutskede samt stöd till anhöriga. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Hemsjukvård, dvs. hälso- och sjukvård som 
bedrivs i någon hem, s.k. ordinärt boende, är inte ett kommunalt ansvar i Stockholms län. Det är 
landstinget som har ansvaret för den hälso- och sjukvård som utförs i den enskildes egen bostad. 
Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, är ett alternativ till att vara inlagd på sjukhus. Det är 
behandlande läkare, som avgör om någon kan vårdas hemma. 

Det går att få avancerad sjukvård i hemmet om personen drabbats av: 
• en allvarlig sjukdom som kräver täta vårdkontakter, exempelvis olika typer av cancer, ALS 

eller KOL. 
• en sjukdom som kräver avancerad vård, exempelvis efter en operation. 
• en obotlig sjukdom och vårdas inför livets slut. 

När det är klart att individen ska få avancerad sjukvård i hemmet väljer denne vilken vårdgivare 
denne vill vårdas av. Individen kan välja var denne vill få vård. Det går att få vård på en annan adress 
än sin folkbokföringsadress. Om patienten och dennes närstående önskar, kan vård ges hemma hos 
någon närstående. Den läkare som remitterar till avancerad sjukvård i hemmet hjälper ull att hitta 
vårdgivare som är godkända i det geografiska område som patienten vill få vård i. Det förutsätter 
naturligtvis att det finns fler än en vårdgivare i det området.". 
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Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen skriver vidare i sitt tjänsteutlåtande, under rubriken förvaltningens slutsatser: 
"Motionären lyfter fram ett viktigt område. Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor 
kring vård i livets slutskede och stöd till anhöriga. Det finns forum, pågående samverkan och 
utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra och utveckla arbetet kring dessa viktiga områden bl.a. 
via FoU Nordost, MAS-nätverk, arbete med värdighetsgarantier, projekt för effektiv närvård etc. 
Det pågår ett ständigt förbättringsarbete inom detta prioriterade område, inom och mellan alla 
berörda, ansvariga vårdgivare. Många delar fungerar bra och andra delar behöver förbättras. 
Motionen anses med detta tjänsteutlåtande besvarad.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-28, § 4:6. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2015-04-28, § 4:6. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

/Peter Ftefne 
Kanslionef 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2015-04-28 

VON § 4:6 Dnr. VON 2015/0004-101 

Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad i och med socialförvaltningens fortsatta arbete med dessa frågor. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar för egen del 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Marie Ende (S), Bo Lundin (MP) och Aline Österlind (V). 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-08-26 att: 

• tillsammans med landstinget se över hur den kvalificerade hemsjukvården i livets 
slutskede kan förbättras och utvecklas här i Österåker. 

• österåkers kommun samtidigt ser över hur stödet till anhöriga också kan utvecklas. 

Motionen har remitterats till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande och behandling. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-16. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses besvarad i och med socialförvaltningens fortsatta arbete med dessa frågor 
samt att Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Marie Ende (S) yrkar bifall till motionen innebärande att Vård- och omsorgsnämnden föreslår 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att tillsammans med landstinget se 
över hur den kvalificerade hemsjukvården i livets slutskede kan förbättras och utvecklas här i 
Österåker samt att Österåkers kommun samtidigt ser över hur stödet till anhöriga också kan 
utvecklas. Bo Lundin (MP) och Aline Österlind (V) biträder Marie Endes (S) yrkande. 

Forts, nästa sida 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Q Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2015-04-28 

Forts. VON jf 4:6 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande eller Marie Endes (S) yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Mikael Ottossons (I<D) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mikael Ottossons (KD) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 4 nej-röster. 

Ordförande 

Justerare 

Expedieras 
- Kommunstyrelsen 
- Akten 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Österåkers kommun 2015- 04 - 28 
Socialförvaltningen 

VOTERINGSLISTA FÖR VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Ledamöter Närv Tjg Vot § !-\ Vot § M \2_ Vot §4 10 

u Nej Avst h y 
Nej Avst la Nej Avst 

Ordinarie 

KD Mikael Ottosson, ordf. 
v/' (/ 

/ 
h y 

/ 
FP Monica Kjellman 

l:e v ordf. 
i/ 

/ 
v/ ,/ \/ 

S Marie Ende 2:e v ordf. v" v/ / 
M Peter Rönnlund 

M Birgitta Netterström v/ v / 
FP Kerstin Nilsson v/ V' 
C Björn Pålhammar v/ s/ v/' 
S Cecilia Ringstedt v" / / / 
RP Yvonne Oretoft 

/ 

/ v, \/ 
MP Bo Lundin \/ * V 
V Aline Osterlind v/ y v/ 
Ersättare 

M Anneli Widcn v/ ~v~ / v/ N/ v 
ICD Ulrika Walberg 

v/ ~v~ / 
OP Maria Ulletiius 

S Lars Frid V 
— S Gunilla Niss s/ 
— 

Ordning för inkallande av ersättare ' 

M; M, FP, C, ICD, ÖP, MP, S, RP, SÖ, V, SD 
FP: FP, M, C, ICD, ÖP, RP, MP, S, SÖ, V 
C: C, ÖP, KD, M, FP, MP, RP, S, V, SÖ, SD 
KD: KD, C, ÖP, M, FP, MP, S, RP, SÖ, V 
ÖP: ÖP, C, KD, M, FP (S, RP, MP, V, SD, SÖ) 

S: S, MP, V, FP, RP, SÖ, C, KD, ÖP, M 
RP: RP, FP, MP, ICD, C, M, ÖP, S, V, SD 
MP: MP, S, V, FP, RP, SÖ, C, KD, ÖP, M 
V: V, MP, S, SÖ, RP, C, FP, KD, ÖP, M 



Tjänsteutlåtande 
o Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 
Datum 2015-04-16 
Dnr VON 2015/0004-101 

Svar på motion nr I 1/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) 
- Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-08-26 att: 

• tillsammans med landstinget se över hut den kvalificerade hemsjukvården i livets slutskede 
kan förbättras och utvecklas här i Österåker. 

• Österåkers kommun samtidigt ser över hur stödet till anhöriga också kan utvecklas. 

Motionen har remitterats till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande och behandling. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad i och med socialförvaltningens fortsatta arbete med dessa frågor. 

Vård- och omsorgsnämndens beslutar för egen del 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Palliativ vård 
För att enligt WHO:s definition kunna kalla den vård man erbjuder för palliativ vård, måste man 
utgå från en helhetssyn där följande fyra dimensioner beaktas: 

• Fysisk dimension (smärta, illamående, andnöd och så vidare). 
• Psykisk dimension (till exempel oro, nedstämdhet, sömnproblem). 
• Social dimension (bland annat boendet, närståendestöd och så vidare). 
• Existentiell/andlig dimension (till exempel dödsångest, meningslöshet). 

Med helhetssyn avses att samtliga fyra dimensioner påverkar varandra. Som exempel vet vi från den 
moderna hjärnforskningen att akut obearbetad dödsångest ökar upplevelsen av fysisk smärta. I 
komplicerade fall räcker det därför inte med smärtstillande läkemedel såsom morfin för att uppnå 
smärtfrihet, ibland behövs existentiella stödsamtal för att patienten skall kunna slappna av och 
därmed uppleva smärtlindring. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bakgrund 
Hemsjukvård, dvs. hälso- och sjukvård som bedrivs i någon hem, s.k. ordinärt boende, är inte ett 
kommunalt ansvar i Stockholms län. Det är landstinget som har ansvaret för den hälso- och sjukvård 
som utförs i den enskildes egen bostad. Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, är ett alternativ till att 
vara inlagd på sjukhus. Det är behandlande läkare, som avgör om någon kan vårdas hemma. 

Det går att få avancerad sjukvård i hemmet om personen drabbats av: 

• en allvarlig sjukdom som kräver täta vårdkontakter, exempelvis olika typer av cancer, ALS 
eller KOL. 

• en sjukdom som kräver avancerad vård, exempelvis efter en operation. 
• en obotlig sjukdom och vårdas inför livets slut. 

När det är klart att individen ska få avancerad sjukvård i hemmet väljer denne vilken vårdgivare 
denne vill vårdas av. Individen kan välja var denne vill få vård. Det går att få vård på en annan adress 
än sin folkbokföringsadress. Om patienten och dennes närstående önskar, kan vård ges hemma hos 
någon närstående. Den läkare som remitterar till avancerad sjukvård i hemmet hjälper till att hitta 
vårdgivare som är godkända i det geografiska område som patienten vill få vård i. Det förutsätter 
naturligtvis att det finns fler än en vårdgivare i det området. 

Flera samverkansprojekt och samverkans forum pågår, bl.a. genom FoU Nordost och Regionalt 
cancercentrum. Österåkers kommun finansierar FoU Nordost tillsammans med Stockholms läns 
landsting och övriga nordostkommuner. Kommunen utför hemtjänstinsatser i samma individs hem 
som landstinget eller ASiH, utför hälso- och sjukvårdsinsatser i. I vissa fall utför kommuns personal 
hälso- och sjukvårdsuppgifter antingen som assisterad egenvård eller som delegerad hälso- och 
sjukvårdsuppgift där legitimerad personal från landstinget delegerar dessa uppgifter till kommunens 
personal. Detta fungerar relativt bristfälligt eftersom hemtjänstpersonal ofta upplever 
delegeringsutbildningen som otillräcklig och att stödet från legitimerad personal i det dagliga arbetet 
brister. Kommunen för en pågående dialog med primärvården om dessa brister. 

Inom särskilda boendeformer, där kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagens § 18 har ett hälso-
och sjukvårdsansvar, är vård i livets slutskede ett prioriterat område där samverkan med berörda 
läkarorganisationer fungerar väl. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Stöd till anhöriga 
Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer 
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder. 
Österåkers kommun erbjuder också växelvård i syfte att kunna avlasta och stödja både den som 
behöver hjälpen och dennes närstående. 

Att stödja anhöriga är ett lagstyrt krav som regleras både i socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en 
närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Arbetet med stöd till 
anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de anhörigas psykiska 
och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den 
närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av 
kommunen. 

I kommunens ansvar ingår att upprätta planer för hur bestämmelsen ska tillämpas i socialtjänsten, att 
informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstående, att avsätta 
pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet. 

Genom kommunens anhörigkonsulent erbjuds: 
• information om vilket stöd kommunen har att erbjuda, 
• vägledning och stöd i anhörigfrågor, 
• möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter, 
• informationsträffar, föredrag och föreläsningar, 
• anhörigcirklar, 
• sociala och hälsofrämjande aktiviteter, 
• hembesök. 

Arbetet med stöd till anhöriga är ständigt föremål för utveckling och anpassning till de behov som 
finns och krav som ställs genom lagar och författningar t.ex. 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 

Förvaltningens slutsatser 
Motionären lyfter fram ett viktigt område. Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor kring 
vård i livets slutskede och stöd till anhöriga. Det finns forum, pågående samverkan och 
utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra och utveckla arbetet kring dessa viktiga områden bl.a. 
via FoU Nordost, MAS-nätverk, arbete med värdighetsgarantier, projekt för effektiv närvård etc, 
Det pågår ett ständigt förbättringsarbete inom detta prioriterade område, inom och mellan alla 
berörda, ansvariga vårdgivare. Många delar fungerar bra och andra delar behöver förbättras. 
Motionen anses med detta tjänsteutlåtandc besvarad. 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | T el 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | www.osteraker.se 

Sida 3 av 4 



Tjänsteutiåtande 
0 Österåker 

Bilagor 
1. Motion: Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede, Dnr. I<S 2014/0253-100 

Anne Simmasgård 
Socialchef 

David Lidin 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Expedieras 
Kommunstyrelsen, akt 
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Motion 

Till Österåkers kommunfullmäktige 
2014-08-26 

Kvalificerad hemsjukvård i livets slutskede 
Det har kommit till vår kännedom att det finns brister I hemsjukvården när det gäller vård i hemmet i 
livets slutskede. Här måste Österåkers kommun och landstiget hitta former för samarbete för att 
garantera att medborgare här i kommunen som behöver en kvalificerad s k palliativ vård får det, 

Det finns olika lösningar att titta närmare på från andra kommuner, bland annat mobila vårdteam 
som är exempel på samarbete mellan kommun och landsting. Här bör också ses över hur stödet till 
anhöriga skulle kunna utvecklas här i Österåker, 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att att tillsammans med landstinget se över hur den kvalificerade hemsjukvården i livets 
slutskede kan förbättras och utvecklas här i Österåker. 

AU Österåkers kommun samtidigt ser över hur stödet till anhöriga också kan utvecklas 

För den Socialdemokratiska gruppen 

Ann-Christine Furustrand (S) 


