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Motion nr 17-2015 från Carin Hasslow (FP). Behov av ett hospice i Skellefteå.
HSN:s förslag till motionsyttrande
Carin Hasslow (L) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att
Västerbottens läns landsting ska utreda behovet av ett hospice i Skellefteå liknande
Axlagården i Umeå.
Från september 2013 har länets alla 15 kommuner ansvar för hälso- och sjukvård i
ordinärt boende inklusive allmän palliativ vård. Sedan 2014 finns ett palliativt nätverk
där sjuksköterskor från länets alla 15 kommuner ingår. Nätverket har en träff per
termin. På agendan finns ofta föreläsningar om exempelvis palliativt förhållningssätt,
brytpunktssamtal, smärta, smärtbehandling, Svenska palliativregistret med mera.
I Västerbottens läns landsting har Avancerad hemsjukvård Västerbotten, AHS, till
uppdrag att tillhandhålla specialiserad palliativ vård, vård i livets slutskede, till
patienter oavsett diagnos, ålder, kön och vårdform som önskar vård i sitt hem.
Vården bedrivs utifrån de fyra hörnstenarna symtomlindring, närståendestöd,
teamarbete och kommunikation. Svårt sjuka patienter och deras närstående får
genom AHS ett alternativ till vård på sjukhus. AHS i Skellefteå och Umeå skriver in
patienter till dygnet-runt-vård när behovet finns. Alla närstående erbjuds ett samtal
efter avslutad vård i hemmet.
Ett palliativt konsultteam, PKT, på länsnivå ingår i verksamheten AHS. I Lycksele,
Skellefteå och Umeå finns två rådgivningssjuksköterskor per ort. De har till uppgift
att fungera som en stödjande resurs. Stödet riktar sig till all vårdpersonal inom hela
vårdkedjan, det vill säga landsting, kommun och privata vårdgivare som bedriver
palliativ vård. PKT erbjuder rådgivning i direkta patientärenden. Det kan handla om
medicinering, symtomlindring, omvårdnadsåtgärder, bedside-utbildning och etiska
ställningstaganden. Palliativ rådgivning erbjuds dygnet runt årets alla dagar. Läkare
på AHS med erfarenhet av specialiserad palliativ vård finns tillgänglig för konsultstöd
efter behov.
Den palliativa vården i Lycksele och södra Lappland sköts av hälsocentraler i
samråd med kommunerna. Vid behov av sjukhusvård kan detta tillgodoses vid
Lycksele lasarett alternativt på sjukstugeplatserna. Palliativa konsultteamets
sjuksköterskor i Lycksele har ett nära samarbete med berörda vårdgivare i södra
Lappland.
Vid Skellefteå lasarett kan patienten vårdas på kirurg-ortopediska kliniken, medicingeriatriska kliniken eller kvinnokliniken för specialiserad palliativ vård beroende på
sjukdom. Palliativa konsultteamet finns att tillgå som konsultstöd till personalen kring
palliativa patienter. AHS håller kontakt med sjukhusavdelningarna i de fall där
patienter redan har en etablerad kontakt eller är inskriven i AHS.
Vid Norrlands Universitetssjukhus vårdas vissa palliativa patienter på bland annat
Kirurgcentrum, Hjärtcentrum, Medicincentrum och Cancercentrum. I Umeå finns
också Axlagården Umeå Hospice AB som ger specialiserad palliativ vård. De ägs
och drivs av en stiftelse. Axlagården har ett avtal med Umeå kommun och
landstinget med ett så kallat ”hängavtal” för andra kommuner så att länsbor även
från övriga kommuner kan beviljas vårdplats om hemkommunen godkänner detta.
Under 2014 vårdades tre patienter och 2015 fyra patienter från Skellefteå på
Axlagården. Majoriteten av patienterna kommer från Umeå. Beläggningen vid
Axlagården ligger runt 80-90 procent.
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I många av länen i Sverige finns inget hospice, istället finns palliativa slutenvårdsplatser på sjukhusen.
Resultaten i det Svenska palliativregistret för Västerbottens län år 2015, visar att den
palliativa vården i Västerbotten ligger på en god nivå i jämförelse med övriga landet.
2015 års mätningar visar på mycket goda resultat för verksamheten Avancerad
hemsjukvård.
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
landstingsfullmäktige att fatta följande beslut:
Motionen avslås.
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