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Svar på fråga till stadsdelsförvaltningen kring 
rutiner vid dödsfall inom äldreomsorgen    

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Lundby stadsdelsnämnd antecknar informationen. 

Sammanfattning 
Stadsdelsförvaltningen i Lundby har fått en skriftlig fråga (ärende N139-0438/20): Hur 

ser rutinerna ut vid dödsfall av brukare inom äldreomsorg?  

I ärendet ställdes fyra frågor. Här redovisas förvaltningens svar. 

1. Hur ser rutinerna ut? Finns det en arbetsbeskrivning?  

Det finns rutiner kring dödsfall. I stadens hälso-och sjukvårdsprocess finns 

beskrivning av vad som ska göras vid dödsfall. 

2. Får personalen något typ av stöd vid det att en brukare går bort?  

Personalen har möjlighet till stöd från kollegor och från närmaste chef. Göteborgs 

Stads medarbetare erbjuds kostnadsfri vägledning upp till fem samtal. 

3. Vi har många anställda inom stadens äldreomsorg som inte har en särskild    

vårdutbildning, hur säkerställer vi att de är tillräckligt förberedda för eventuella 

dödsfall?  

Vid anställning får medarbetare introduktion. Schemaplaneringen anpassas så att nya 

och oerfarna medarbetare inte ensamma ger vård och omsorg vid vård i livets slut. 

4. Har arbetsrutiner gällande hantering av dödsfall förändrats i och med Corona? 

Omhändertagande av avlidna följer normala rutiner. Om den avlidna haft en konstaterad 

eller misstänkt Covid 19 infektion används personlig skyddsutrustning. 

Förvaltningen bedömer att det finns tydliga rutiner kring vård i livets slut och kring 

omhändertagande av avliden.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Samverkan 
Information har skett i förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-06-11. 

Information har skett i lokal samverkansgrupp 2020-06-08.  

Information har skett i pensionärsråd 2020-06-11.  

Bilagor 
1. Rutin: Behov av kontinuerlig tillsyn (vak) vid livets slut  

2. Rutin: Dödsfall i ordinärt boende, hemtjänst 

3. Rutin: Tillsyn vid vård i livets slut och vid risk för skada ÄBO  

4. Riktlinje: Ansvar vid dödsfall inom hemsjukvård 

5. Riktlinje: Efterlevandesamtal 

6. Riktlinje: Göteborgs stads riktlinje för kontinuerlig tillsyn/vak vid vård i 

livets slut 
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Ärendet  
Redovisning av svar på frågor kring rutiner vid dödsfall inom äldreomsorg.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsdelsförvaltningen i Lundby har fått en skriftlig fråga (ärende N139-0438/20): Hur 

ser rutinerna ut vid dödsfall av brukare inom äldreomsorg?  

I ärendet ställdes fyra frågor. Här redovisas förvaltningens svar. 

1. Hur ser rutinerna ut? Finns det en arbetsbeskrivning?  

Svar: Det finns riktlinjer och rutiner vid dödsfall (se bilagor). Den kommunala 

hemtjänstens medarbetare har tillgång till stadengemensam rutin kring dödsfall i ordinärt 

boende via en app i telefonen. Det finns även rutin som beskriver ansvar och arbetssätt 

kring tillsyn vid vård i livets slut. 

I stadens hälso-och sjukvårdsprocess finns beskrivning av vad som ska göras vid dödsfall. 

Det ska finnas tid till avsked och de efterlevande ska erbjudas efterlevandesamtal. 

Beskrivningen av processen samt nationella, regionala, stadengemensamma och lokala 

rutiner och riktlinjer finns tillgänglig på stadens intranät. 

Stadsdelens hälso- och sjukvård använder sig av palliativregistret. Registret är ett 

nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets 

slutskede varit. Registret underlättar det systematiska kvalitetsarbetet för den palliativa 

vården och omsorgen genom möjligheten identifiera förbättringsområden i den, åtgärda 

och följa resultat. 

2. Får personalen något typ av stöd vid det att en brukare går bort?  

Svar: Det finns möjlighet till stöd från kollegor och närmaste chef. Göteborgs Stads 

medarbetare erbjuds kostnadsfri vägledning upp till fem samtal i såväl arbets- som 

privatrelaterade frågor.  

3. Vi har många anställda inom stadens äldreomsorg som inte har en särskild    

vårdutbildning, hur säkerställer vi att de är tillräckligt förberedda för eventuella 

dödsfall? 

Svar: Vid anställning får medarbetare introduktion. Schemaplaneringen anpassas så att 

nya och oerfarna medarbetare inte ensamma ger vård och omsorg vid vård i livets slut. 

I område hemtjänst i Lundby har 81 procent undersköterskeutbildning motsvarande siffra 

inom område äldreboende är 93 procent (april 2020).  

4. Har arbetsrutiner gällande hantering av dödsfall förändrats i och med Corona? 

Svar: Omhändertagande av avlidna följer normala rutiner. Om den avlidna haft en 

konstaterad eller misstänkt Covid 19 infektion används personlig skyddsutrustning vid 

omhändertagande av kroppen enligt rutiner från vårdhygien. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns tydliga rutiner kring vård i livets slut och kring 

omhändertagande av avliden.  

 

Stadsdelsförvaltning Lundby 
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