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Kommunstyrelsen

Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns
äldreomsorg
KS2019/541/10
Förslag till beslut
Motionen om att införa en vakgaranti inom äldreomsorgen avslås med
hänvisning till verksamhetschefens utredning.
Sammanfattning av ärendet
SD:s fullmäktige ledamöter har lämnat in en motion om att införa en
vakgaranti med tydliga rutiner som ska införas i äldreomsorg för att ingen
kund ska behöva vara ensam de allra sista timmarna i livet.
Utredning av ärendet
Enligt våra riktlinjer så är målsättningen att patienten ska ha det så
bekvämt och tryggt som möjligt de sista dygnen i livet samt att närstående
ska känna att de bemöts med omsorg och omtanke. Ingen ska behöva dö
ensam om det inte sker akut eller om den döende uttryckligen ber om att få
vara ensam. Det är viktigt att det kontinuerligt finns någon hos patienten
som värnar om hans/hennes välbefinnande och som kan identifiera tecken
på smärta/oro eller behov av lägesändring, munvård m.m. Det är
sjuksköterskan som bedömer och initierar till vak.
• Det är viktigt att ha en beredskap för insättning av vak om det inte finns
närstående som vill/kan vaka hos patienten.
• Det ska i första hand vara ordinarie personal som sitter vak. Om
extrapersonal rings in bör de i första hand arbeta på enheten, så att den
ordinarie personal som känner patienten kan frigöras för att sitta vak.
• Den som vakar hos patienten bör ha kunskap om omvårdnad vid livets
slut och känna sig trygg med detta.
Genom våra riktlinjer så säkerställer vi att de patienter som behöver och
vill ha en personal hos sig i livets slut också får det. Detta sker genom att
sjuksköterskan gör sin professionella bedömning av patienten och
hans/hennes situation.
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Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns
äldreomsorg
Dnr KS2019/541/10
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om en vakgaranti inom Sunne kommuns äldreomsorg remitteras
till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige yrkar i en motion
att en vakgaranti med tydliga rutiner ska tas fram och införas inom
äldreomsorgen i Sunne kommuns regi, för att ingen ska behöva vara ensam
de allra sista timmarna i livet.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigeledamöter
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

KOMMUNSTYRELSEN

Motion om en vakgaranti inom Sunne kommuns omsorg

När någon dör är det av yttersta vikt att sitta med den absolut sista tiden, om det
så är dagar, timmar eller minuter. Rutiner för att sitta vak de allra sista timmarna

i livet, skall finnas och vara en självklarhet för att både anhöriga och vårdtagare
ska känna sig trygga.
Den kommunala omsorgen innebär också vård och det är inte ovanligt att livet
slutar för många äldre på särskilda boenden. Vård i livets slutskede måste enligt
Sverigedemokratema finnas i en kommuns handlingsplan eller liknande.
Inte alla kommuner följer rutiner eller praxis kring vak, många gånger på grund
av personalbrist. Här måste Sunne kommun visa tydlighet och värna om

respekten för vårdtagarens sista tid och den trygghet den innebär för både dem
och de anhöriga som själv kanske bor långt bort och inte kan eller hinner
nar/ara.

I Sunne kommun finns ingen riktig garanti för att detta efterlevs. Många
kommuner har en vakgaranti med rutiner och regler för hur detta skall

genomföras och verkställas på bästa sätt
Sverigedemokratema yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar

Att en vakgaranti med tydliga rutiner skall tas fram och införas inom
äldreomsorgen i Sunne kommuns regi, för att ingen skall behöva vara ensam de
allra sista timmarna i livet.
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