Marlen Ottesen, regionråd

2021-10-27 19:13 CEST

SD:s förslag om att upprätta en
handlingsplan för att motverka
sommarstängning av specialiserade
palliativa vårdplatser blir verklighet
I början av sommaren framkom att de specialiserade palliativa vårdplatserna i
Trelleborg, som varit öppna i endast åtta månader, skulle stängas tillfälligt
under sommaren relaterat till konflikter och efterföljande personalbrist. Detta
trots att det i Region Skånes dokument ”Strategisk plan för specialiserad
palliativ vård och annan avancerad sjukvård i hemmet” fastslås att palliativ
vård ska ges högsta prioritet, och trots att ett övergripande mål är att

tillgången till specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet
successivt ska utvecklas för att vara jämlik för alla invånare, med sådant
behov, oavsett patientens ålder och diagnos.
Sverigedemokraterna lämnade därför in ett initiativärende för en tid sedan,
om att upprätta en handlingsplan för att de specialiserade palliativa
vårdplatserna inom Region Skåne inte ska behöva stänga ner sina befintliga
vårdplatser under sommarperioden.
Idag beslutade en enig primärvårdsnämnd att en sådan handlingsplan blir
verklighet.
Marlen Ottesen, gruppledare i primärvårdsnämnden, kommenterar:
-Vi sverigedemokrater anser att det är av yttersta vikt att palliativa vårdplatser
inte stängs under sommaren, varken i Trelleborg eller på någon annan
specialiserad palliativ enhet. Vi ser sommarstängning som allvarligt, framför allt
för patienterna och deras anhöriga som inte ges den vård, omtanke eller respekt
som de ska kunna förvänta sig.
-Att stänga palliativa vårdplatser under sommaren drabbar inte bara patienterna
och deras anhöriga. Det ökar också den misstro som finns mot Region Skåne som
organisation men också mot primärvårdsnämnden, som har ansvar för att
verksamheterna ska fungera och kan infria och uppfylla det uppdrag de har mot
våra medborgare. Svårt sjuka patienter ska få den vård de behöver, oavsett var de
bor.
-Därför är det mycket glädjande att primärvårdsnämnden idag beslutat att
den handlingsplan som vi föreslagit blir verklighet. Vi ser detta som en viktig
signal om att den specialiserade palliativa vården måste vara tillgänglig och väl
fungerande året runt.

För ytterligare information och kommentarer:
Marlen Ottesen, regionråd & gruppledare i primärvårdsnämnden
marlen.ottesen@skane.se

0725-458631

För pressbilder tryck här
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti som eftersträvar en hög
grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.
Sverigedemokraterna Region Skåne blev i valet 2018 tredje största parti i
regionen, och har som oppositionsparti 30 mandat i regionfullmäktige.
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