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Yttrande angående – Yrkande från SD 
angående att säkerställa syrgastillgången på 
Göteborg äldreboenden  
Yttrandet 
Göteborgs äldre ska kunna leva ett värdigt liv och åldras i trygghet. Var och en ska ses 
som en person med unikt värde. God vård, ett behovsanpassat boende och möjligheter att 
ge vardagen ett meningsfullt innehåll är en självklarhet. Detta står i kommunfullmäktiges 
budget för 2021 och vägleder Äldre- samt vård och omsorgsnämnden i deras arbete för att 
utforma verksamheterna inom stadens äldreomsorg. Att utvärdera kritiken som mottagits 
från IVO och anpassa verksamheterna därefter ingår naturligtvis i det uppdrag som 
nämnden redan arbetar med.  

Sverigedemokraterna vill i sitt yrkande säkerställa tillgången av syrgas och lämplig 
utrustning inom stadens vård- och omsorgsverksamheter, men frågan är del av en större 
helhet och bör inte hanteras som en enskild fråga om specifikt syrgas. Det behöver 
klargöras vilka former av omvårdnad och medicinska insatser som ska kunna utföras på 
vård- och omsorgsboende, vilket delvis handlar om tillgång på utrustning men framförallt 
om tillgång på medicinsk kompetens. 
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Yrkande angående – Säkerställ 
syrgastillgången på Göteborgs äldreboenden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Äldre, vård- och omsorgsnämnden utreder möjligheterna att säkerställa 
tillgången på syrgas med lämplig utrustning på samtliga av Göteborgs vård- och 
omsorgsverksamheter. 

Yrkandet 
Coronapandemin har slagit hårt mot Göteborg och Sverige. Människor i riskgrupp 
räknas som särskilt utsatta. En äldre människa som vårdas på något av 
Göteborgs Stads institutioner som sorterar under äldre, vård- och 
omsorgsnämnden ska kunna få den vård som krävs. 

Äldre människor som redan befinner sig i ett behov av vård kan få svåra problem 
med syresättningen under den tid som denne är sjuk i covid-19, även i sviterna 
av denna pandemi. Problemen med syresättningen är inte begränsad till covid-
19, utan sjukdomar såsom KOL eller då en lunga har blivit bortopererad kan 
detta påverka syresättningen. Göteborgs äldre förtjänar tillgång till syre och till 
hjälpmedel för att kunna andas, det är de värda. Tillgången på, särskilt syrgasen, 
spelar en avgörande roll. 

IVO har tidigare granskat flertalet äldreboenden och har kommit till den 
slutsatsen att flera patienter har blivit felbehandlade. IVO arbetar vidare just nu 
med tillsynsbeslut av kommunala aktörer och deras ansvarsområden. Göteborgs 
Stad måste ta sitt ansvar gentemot våra äldre.  

Göteborgs Stad måste kunna säkerställa att rätt behandling ordineras och att 
behandling med syrgas genomförs på ett säkert sätt för omsorgstagaren. 
Förutom syrgas måste även lämplig utrustning, exempelvis syrgaskoncentrator, 
portabla syrgasflaskor och förbrukningsutrustning finnas tillgänglig för våra 
omsorgstagare. 

Sverigedemokraterna anser att det är äldre, vård- och omsorgsnämndens 
uppdrag att arbeta med detta och tar uppdraget på allvar.  

Vi föreslår därför Äldre vård- och omsorgsnämnden att tillsätta en utredning av 
Göteborgs Stads möjligheter att säkerställa tillgången till syrgas och materiel på 
Göteborgs vård- och omsorgsverksamheter. 
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