Fråga
Till Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

Trygg vård i livets slutskede?
Att skåningarna säkras en god tillgång till vård i livets slutskede är en ytterst viktig
värdighetsfråga. Sjukvårdens prioriteringsordning slår fast att palliativ vård tillhör
prioriteringsgrupp 1. Med en åldrande befolkning, och fler som insjuknar i cancer, ökar
behoven av denna vård för varje dag som går.
I maj tidigare i år beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden, efter ett initiativärende från
Kristdemokraterna, att de palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg ska öppnas igen.
Då hade platserna varit stängda i drygt fem månader. När vi nu skriver november 2016
är platserna fortfarande stängda. Sex slutenvårdsplatser står tomma eftersom personal
inte är rekryterad. Patienter i behov av inneliggande vård i livets slutskede hänvisas till
platserna i Malmö.
I Malmö står det nu klart att avdelningen kommer att stänga ett av sina två våningsplan
från och med den 1 december, vilket innebär att man går från 29 till 15 tillgängliga
vårdplatser. Planen sägs vara att platserna ska öppnas upp igen den 1 februari, men
eftersom planen bygger på att nyrekryteringar behöver göras, finns en påtaglig risk att
det blir senare än så
Den palliativa vården i Malmö- och Trelleborgsområdet befinner sig i en mycket allvarlig
situation, en situation som väcker både oro och frågor. Ett område som egentligen ska
ha 35 vårdplatser kommer alltså hädanefter att behöva klara sig på 15, och ingen vet
säkert hur länge det dröjer innan platserna öppnas igen. Följderna för våra svårast sjuka
patienter riskerar att bli allvarliga.
Den gemensamt antagna strategiska planen är fortfarande det tyngst vägande
styrdokumentet för den palliativa vården, och rådande utveckling går stick i stäv med
planens målsättningar om att vården behöver byggas ut snarare än minskas. Det vilar
minst sagt ett tungt ansvar på det rödgröna styret att ge besked om hur man ser på
situationen.
Med anledning av detta frågar jag Maria Nyman Stjärnskog:
-

Kan medborgarna i Malmö- och Trelleborgsområdet känna sig trygga med
tillgången till palliativ slutenvård när fler än hälften av vårdplatserna är stängda?

Kristdemokraterna i Region Skåne, den 22 november 2016.
Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh

