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Yttrande angående – värdighetsgarantier 
inom hemtjänst i samband med 
omsorgstagares bortgång under covid19-
krisen 

Yttrandet 
Yrkandet från Sverigedemokraterna tar upp en väldigt viktig fråga. Döden och palliativ 

vård blir extra belyst under covid19. Vi delar yrkandets intention. Det är en fråga som 

berör hemtjänst, men även äldreboenden där äldre och riskgrupp ibland får möta döden 

ensamma. Det är naturligtvis en situation som ska undvikas och där personalen spelar en 

viktig roll. Det måste finnas tid för vår personal att varsamt hantera omsorgstagare och 

anhöriga. Det är därför centralt att dessa verksamheter tillförs medel så att tid kan frigöras 

för att skapa värdighet i livets slutskede.  

Vi vet att personal och chefer är väldigt skickliga på att hantera det palliativa vårdstadiet, 

och särskilt på äldreboenden som – tyvärr – regelbundet drabbas av dödsfall. Men 

eftersom det blir vanligare under pandemin behövs extra resurser, vilket är en av 

anledningarna till att vi tillför extra pengar till välfärdens verksamhetsområden. Att rikta 

ett skarpt krav på en central hantering i form av handledning tror vi tar resurser som 

behövs på annat håll. Det är bättre om detta löses lokalt givet att man får förutsättningar 

att göra detta, något som vi tror att det finns med våra två tillskott; först via eget kapital 

och nu även en ramförstärkning.   

Arbetet med att skapa en värdighet i livets slutskede är något som även måste följas upp i 

verksamheten på stadsdelsnämndsnivå, vilket även är vår avsikt.  
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningschefer se över och förbättra rutinerna vid dödsfall av omsorgstagare 
inom hemtjänsten i Göteborgs Stad. 

Yrkandet 
Det har kommit till vår kännedom att döende omsorgstagare inom hemtjänsten i Göteborg 
ibland lämnas ensamma, eller i bästa fall med en nära anhörig till att möta döden under 
covid19. Det borde vara en självklarhet att ge den döende ett så värdigt avslut som 
möjligt till dess döden inträder. God omvårdnad, trygghet, samtal och smärtlindring är 
viktiga komponenter.  

De anhöriga/ närstående är viktiga nyckelpersoner i vården av den döende. Det är viktigt 
att stödja även dessa personer vid den avlidnes närhet, då de många gånger kan känna 
skuldkänslor och otillräcklighet. Det borde vara en självklarhet att se till att de inte 
lämnas osedda under tiden som den döende vårdas och under sorgearbetet. Hjälp med 
förmedling av samtal med en psykolog, präst eller diakon kan vara viktigt i sorgearbetet. 
Samverkan med vårdcentral och trossamfund bör under denna kritiska tid förstärkas för 
att säkerställa att ingen anhörig/ närstående lämnas helt ensam med sin sorg.  

Det är också viktigt att omsorgspersonalen får rätt handledning i sitt arbete runt de äldre. 
Vi står nu inför en situation där dödsfallen stiger mer än vanligt. Då är det viktigt att 
vårdpersonalen står stärkta och väl förberedda. 
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