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Yttrandet  
 
Alla i vår stad har rätt till en värdig situation i livets slutskede. Detta har varit fokus i den 
tidigare ASIH-modellen och måste fortsätta vara i fokus även i den länsgemensamma 
basmodellen. Det är mycket beklagligt att införandet av den nya modellen drog ut på 
tiden och orsakade att personer hamnade mellan stolarna och även ett personalbortfall.  

Likt vad vi socialdemokrater påpekat tidigare så vill vi återigen understryka att hur väl 
den nya modellen ska fungera är avhängigt det stöd som stadens personal kan få av 
regionen under jourtid. Det är också avgörande att fler palliativa vårdplatser öppnas upp 
på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utan detta så kommer den nya modellen inte att 
kunna leva upp till göteborgarnas förväntningar.  

Om Västra Götalandsregionen, som har det lagstadgade ansvaret för den specialiserade 
palliativa vården, skulle finansiera någon sorts ASIH-modell är vi positiva till ett 
återinförande – om det är mer jämlikt än förr och finns tillgängligt i alla Göteborgs 
stadsdelar, för alla sjuka. 
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Yttrande angående – Yrkande från D 
angående Avancerad sjukvård i hemmet 
(ASIH) 

Yttrande 
En av de allra viktigaste uppdrag välfärden har är att ge en god och värdig vård i livets 
slutskede. Kommunen har i sitt primärvårdsuppdrag en central roll i att tillhandahålla 
kvalitativ palliativ vård till ungefär 5000 göteborgare varje år. En mindre del av dessa 
göteborgare är också i behov av specialiserad palliativ vård – en vård som tidigare i större 
utsträckning givits på sjukhus. Forskning, men även erfarenheter från palliativregistret 
visar dock att förutsättningar för god palliativ vård är som sämst på sjukhus. 
Utvecklingen har därför gått mot att i allt större utsträckning erbjuda denna vård hemma 
hos den enskilde. Formerna och ansvarsfördelningen för denna nära palliativ vård är 
väsentliga för att dels kunna erbjuda en god palliativ vård till så många som möjlig, dels 
för att ett tydliggjort ansvar också leder till att kompetensen och resurserna används på ett 
mer ändamålsenligt och värdeskapande sätt. Kommunen ansvarar för den palliativa 
vården som ligger på primärvårdsnivå och såsom hälso- och sjukvårdslagen och statliga 
utredningar stipulerar vilar ansvaret för den specialiserade palliativa vården på regionen.   

Det är bra att Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu avser organisera den specialiserade 
palliativa vården med dygnet runt-bemanning i likhet med när staden utförde vården för 
att förbättra vården i livets slutskede och undvika onödiga sjukhusinläggningar. En sådan 
nödvändig ambitionsökning tillsammans med en förbättrad allmän palliativ vård inom 
kommunens ansvar menar vi skapar bättre förutsättningar för en kvalitativ och god 
palliativ vård för fler.  
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Yttrande angående – Yrkande från D 
angående Avancerad sjukvård i hemmet 
(ASIH) 
 

Yttrande 
Den tidigare ASIH-modellen har varit mycket uppskattad både bland anställda och de 
göteborgare som fått vård inom ramen för den avancerande hemsjukvården.  Med den nya 
länsgemensamma modellen kommer ytterligare fler personer kunna omfattas av 
avancerad sjukvård i hemmet, något som den tidigare ASIH-modellen inom Göteborg 
inte erbjudit.  

Ansvaret för den specialiserade hemsjukvården är inte kommunernas utan regionens. Att 
regionen tar tillbaka verksamhet som de ansvarar för är bra. Att det sker på ett sätt som 
inte riskerar drabba patienter och personal är viktigast för oss. Vi kommer därför följa 
utvecklingen noga i Äldre samt vård- och omsorgsnämnden där det pågår ett arbete med 
att implementera den nya länsgemensamma modellen.  

Regionen har ett stort ansvar att omhänderta en viktig patientgrupp. Vi hoppas därför att 
regionen har höga ambitioner för den palliativa vården och vi fortsätter att arbeta inom 
våra partier på regional nivå för att utöka tillgängligheten än mer. Kommunen å sin sida 
måste bistå på bästa tänkbara sätt och fortsätta delta i utvecklingsarbetet för att stärka 
vården och bredda patientgruppen så att alla med behov av palliativ vård får samma höga 
kvalité.  
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Yrkande angående Avancerad sjukvård i 
hemmet (ASIH) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen meddelar regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
att Göteborgs Stad vill behålla ASIH i Göteborg, i samverkan med Västra 
Götalandsregionen.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag, i samverkan med kommunstyrelsens 
arbetsutskott, att snarast återuppta förhandlingar med regionstyrelsen i 
Västra Götalandsregionen om att Göteborgs Stad vill behålla ASIH i 
Göteborg, i samverkan med Västra Götalandsregionen. 

3. Göteborgs Stads merkostnader för att fortsätta med avancerad sjukvård i 
hemmet hänskjuts till budgetberedningen. 

 

Yrkandet 
Kommunstyrelsen behandlade i januari Demokraternas yrkande om att stoppa 
avvecklingen av ASIH. Tyvärr föll vårt yrkande. Under våren och sommaren har 
det framkommit än mer fakta kring de allvarliga konsekvenser som avvecklingen 
av ASIH lett till. Flera erfarna läkare inom den palliativa vården har vittnat om de 
konsekvenser som nedläggningen fått för de göteborgare som önskar att vårdas 
hemma i livets slutskede.  

Palliativa vårdplatser saknas och svårt sjuka människor får nu under sina sista 
veckor eller månader i livet, åka in och ut till sjukhuset och placeras på tillfälliga 
vårdplatser som ej är anpassade för palliativa patienter. Tidigare har denna 
patientgrupp kunnat behandlas i hemmet av ASIH- teamen och vara med sina 
nära och kära under den sista tiden.  

När nu både patienter, anhöriga och vårdpersonal så tydligt vittnar om de 
allvarliga konsekvenser och konkreta effekter som drabbar svårt sjuka patienter, 
förutsätter vi att det finns politiker i Göteborg som kan ändra sig. Vi föreslår därför 
kommunstyrelsen att ta ett nytt beslut för att göteborgarna åter ska få en värdig 
och mänsklig vård i livets slutskede. 
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