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Svar på interpellation 2004:66 av Boris von Uexkull (m) om
smärtlindring i livets slutskede
Boris von Uexkull har frågat mig följande:
1. Anser ansvarigt sjukvårdslandstingsråd att inga rimliga resurser får
spara att lösa detta problem?
2. Är sjukvårdslandstingsrådet i så fall beredd att ge beställarkontor
Vård i uppdrag att se till att problemet omgående löses –utan att
avvakta en möjligen osäker effekt av sjuksköterskeutbildningen?

Som svar vill jag anföra följande:
Redan idag genomförs ett antal aktiviteter som syftar till att råda bot på de
problem som interpellantanten tar upp. Inom MPA pågår ett arbete med en
fokusrapport med en kartläggning av den palliativa vården. I fokusrapporten
kommer förslag lämnas på hur vården kan utvecklas och kvaliteten kan
förbättras runtom hela länet. En konsekvens av arbetet med rapporten är att
en utökning av antalet ASIH platser vid Södertälje sjukhus skett redan nu.
Vidare har, från årsskiftet, den onkologiska verksamheten vid
Radiumhemmet utökats ett antal nya slutenvårdsplatser och ytterligare
platser väntas tillkomma under 2005. En annan möjlig utveckling för den
här typen av patienter vore att, under förutsättning att de själva så önskar,
erbjuda dem möjlighet att lära sig egenvård med målsättning att uppnå
symtom- och smärtlindring. Hur detta skulle kunna gå till utreds just nu
inom Programrådet för Onkologi-Hematologi.
När det gäller strålbehandling för smärtlindring av cancerorsakad smärta
finns för närvarande ingen väntetid för dessa patienter vid Karolinska
Universitetssjukhusets två strålbehandlingsavdelningar. Fortfarande gäller
att bemanningen helt avgörande för kapaciteten att ge strålbehandling vilket
gör att vi måste fortsätta bevaka frågan om utbildningssatsningar för den
aktuella gruppen.
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I princip anser jag att inga rimliga resurser får sparas för att lösa detta
problem. I detta kan också ligga att försöka undanröja de eventuella hinder
som omöjliggör ett maximalt utnyttjande av de resurser som står till buds.
Oavsett de insatser som jag ovan angett så är det min bedömning att vi
måste följa frågan noga och jag kommer därför att ge MPB 4 i uppdrag att
särskilt belysa frågan i samband med arbetet med underlagen till HSU:s
budgetdirektiv inför budget 2006. Om behov av ytterligare insatser uppstår
under året är jag beredd att överväga vidare åtgärder.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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