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Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård 
 
Alla drabbas vi av personliga förluster såväl i våra familjer som i vänskapskrets och arbetsliv, men det 

är när sjukdom och död drabbar oss själva eller våra närmaste, som vi stannar upp och reflekterar över 

sjukvårdens förmåga eller brister. 

 
Det är hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar uppdragen mellan huvudmän. Kommunen ansvarar för 

den kommunala hemsjukvården, som kan inkludera sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 

Många personer, som är i livets slutskede, där det inte längre finns några botande möjligheter vårdas i 

sina hem. Ibland är det deras eget önskemål, men faktum är att det finns få andra möjligheter, annat än 

så kallat korttidsboende. Många patienter stannar kvar inom sjukhusvården om den palliativa vården 

inte blir alltför lång. Då måste sjukhuset söka efter annan vårdplats, eftersom bristen på platser inom 

slutenvården är stor. Det är emellertid av största vikt att kommuninvånarna ges möjlighet att välja var 

man den sista tiden i livet vill vårdas. 

 
Målet med vård i livet slutskede, så kallad palliativ vård, är att ge bästa möjliga lindring av smärta 

och andra symptom, så även av fysiska, psykologiska och existentiella aspekter. 

Vårdas patienten i hemmet finns hjälp att få från hemtjänst, hemsjukvård samt vid behov även stöd 

från det palliativa teamet från sjukhuset. För att ta del av det Palliativa teamets tjänst krävs remiss 

samt antingen en svår psykosocial situation, eller så svåra symptom att dessa inte går att lindra inom 

öppenvården. Vid vård i hemmet ställs stora krav, dels på den kommunala vårdinsatsen och dels på 

vårdtagarens anhöriga. För de närstående kan den psykiska pressen att vårda sin anhörige i hemmet 

bli mycket stor. 

 
Borås har tidigare bedrivit ett separat hospice med elva platser på Våglängdsgatan, men 2013 lades 

detta ner och vårdplatserna drogs ner till fem, vilka samordnades med korttidsboendet Sörmarksgatan 

207, Hulta ängars, ordinarie verksamhet. Beslutet innebar i stort att man körde över en oerhört utsatt 

och svag patientgrupp. Att ha tillgång till sjuksköterska dygnet runt togs bort. Orsaken till 

neddragningen skulle, enligt kommunen, bero på minskad efterfrågan på palliativ vård och ”tomma” 

platser, men enligt det Palliativa registret i Kalmar, som fungerar som ett hjälpmedel för att förbättra 

vården för döende, ansågs situationen vid den tiden vara tvärtom. Kön till den särskilda vården för 

döende är ständigt lika lång och många hinner inte få någon plats. Statistik från åren mellan 2017 och 

2019 visar att 100 personer avlidit på korttidsboende i Borås. 
 

På Sörmarksgatan 207, Hulta ängar, vårdas dels patienter som behöver rehabilitering efter operativa 

ingrepp eller är under utredning avseende framtida boende och dels patienter som vårdas i livets 

slutskede. Att blanda dessa olika patientgrupper är olämpligt. Den kategori av kommunal vård som 

Hulta ängar representerar, utmärks av ett starkt tryck på verksamheten att tillämpa kortast möjliga 

vårdtid med krav på snabb utskrivning till hemmet eller annat permanent boende. Det finns tråkiga 

exempel där döende patienter tvingats till vårdplanering några timmar före dödsfallet. 

 

 

 



 

 

Patienter som är föremål för palliativ vård och närmar sig livets slut behöver en god miljö, 

avskildhet och ro i syfte att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredsställs. 

Den palliativa vården kräver också att det finns ständigt närvarande personal som är särskilt 

utbildad inom detta område. 

 
Hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende patienter baserad på respekt för personlig integritet, 

god omvårdnad och symptomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. 

Ordet hospice betyder gästfrihet, vilket är en relation mellan den som är värd och den som är gäst. Ett 

hospice erbjuder en varm miljö med inredning i lugna färger, gröna växter, blommor och levande ljus. 

Exteriören är också viktig och ska ge möjlighet att vår- och sommartid komma ut i en grönskande oas. 

Vård på ett hospice ger närstående möjlighet att enbart koncentrera sig på att vara hos och med sin 

anhörige eftersom hospicets kompetenta personal ansvarar för den praktiska vården. Vårdtagaren bör 

vara omgiven av specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Målet är att främja livskvalité och 

ge trygghet så att svårt sjuka patienter den sista tiden i livet kan leva ett aktivt och värdigt liv. I 

Göteborg finns tre hospice, Borås borde kunna erbjuda åtminstone en sådan möjlighet; ett särskilt 

boende för palliativ vård. Det finns uppfattningar att ett hospice ska betraktas som slutenvård inom 

den sjukhusgemensamma verksamheten alternativt drivas i stiftelseform. Om man skulle vilja, finns 

emellertid möjligheter, att utreda hur Borås stad kan gå vidare i denna fråga, 

 
Den viktigaste frågan är emellertid att särskilja vård för svårt sjuka i livets slutskede från 

rehabilitering och utredningsfall av personer som inte är döende. Detta skulle innebära att 

kommunen vill prioritera att ge denna grupp människor i livets slutskede en vård som utmärks av 

professionalism, hänsyn, empati, integritet och respekt. 

 

 
Sverigedemokraterna föreslår 

 
att uppdra Vård- och äldrenämnden att ta initiativ till att, i samverkan med Västra 

Götalandsregionen, erbjuda Borås invånare ett Hospiceboende, alternativt ett separat boende 

för palliativ vård, i enlighet med motionens intentioner.  

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  

Ledamot Kommunfullmäktige  

 


