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När blir hospice/palliativa platser en verklighet i Skellefteå?
Patienter i livets slut förtjänar lika bra vård som patienter mitt i livet.
Valfrihet, värdighet och en bevarad självbild kan möjliggöras av utökade professionella team oavsett om man
väljer att avsluta livet i hemmet eller i en lugn vårdmiljö.
AHS – Palliativ medicin är en fantastisk möjlighet och resurs. Men i stort sett så handlar det om att få dö
hemma. Alla vill inte det. Man ska ha rätt och möjlighet att välja var man vill sluta sina dagar.
Behovet av vård i livets slutskede ökar och kommer fortsätta att öka.
Vård i livets slutskede, palliativ vård i Västerbottens län kan ske på sjukhus, sjukstuga, särskilt boende, i hemmet
eller på Axlagården i Umeå. Det är lång väg till Umeå och Axlagården och därför är detta sällan ett alternativ för
Skellefteborna.
AHS – Avancerad hemsjukvård i Västerbotten har här en nyckelroll att tillhandahålla specialiserad palliativ vård
i hemmet.
Men vård i livets slut ska också kunna ske på ett värdigt sätt på lasarettet. Det är viktigt för patienter och
anhöriga att få känna tryggheten i att veta att det finns platser med personal tillgänglig dygnet runt när man
behöver det. Hemsjukvård är bra men fungerar inte om det samtidigt saknas tillgång på avdelningsplatser för
palliativ vård.
En utredning har gjorts under två år av Region Västerbotten och Skellefteå kommun. I dagsläget ses inga
möjligheter att starta ett hospice i Skellefteå rapporterar Norran. Socialnämnden i Skellefteå föreslår andra
lösningar på vård i livets slutskede.
Mina frågor till sjukvårdslandstingsrådet:
Vilken tidsplan finns det för det fortsatta arbetet kring den palliativa vårdens förbättrande?
Vilka konkreta förslag finns idag till hur palliativ vård ska bedrivas i Skellefteå?
Är du nöjd med den palliativa vården i Skellefteå?
När ska Skellefteå lasarett få särskilda platser för palliativ vård?
Hur ser det fortsatta samarbetet ut med Skellefteå kommun när det gäller palliativ vård?
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