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Felles uttalelse fra eldrerådene - Nedleggging av Palliativ avdeling

Saksbehandler: Georg Distad / Rita Stensrud Saksnr.: 14/00218-14
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Ås eldreråd 01.04.2014

Leders innstilling:
Felles uttalelse fra eldrerådene i Follo vedrørende nedlegging av Palliativ avdeling på
Ski sykehus tiltres:

Palliativ avdeling på Ski sykehus

Eldrerådene i Follo vil slutte seg til protestene om nedlegging av Palliativ avdeling på
Ski sykehus.

Dette gjelder i stor utstrekning eldre pasienter som har sine pårørende i Follo, og
flytting vil føre til pasientenes pårørende vil få en lang og til dels komplisert reise for å
besøke sine kjære.

Spesielt unødvendig vil dette være all den stund det arbeides for en utvidelse av Ski
sykehus.

Ås, 24.03.2014

Georg Distad
Leder Ås eldreråd

Vedlegg:
Ingen

Avgjørelsesmyndighet:
Ås eldreråd

Utskrift av saken sendes til:
Ordfører
Rådmann
Helse- og sosialsjef
Ahus
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Styret ved Ahus har foreslått nedleggelse av palliativ sengeenhet, Ski sykehus.
I den anledning har ordførerne i Follo sendt følgende brev til styret ved Ahus:

3. mars 2014

Til styret ved Akershus Universitetssykehus: Uttalelse vedrørende foreslått
nedleggelse av palliativ sengeenhet, Ski sykehus

Nedleggelse av de palliative sengeplassene på Ski sykehus vil svekke en viktig del
av helsetilbudet for Follos innbyggere. Palliativ sengeenhet Ski, er etter snart åtte års
drift veletablert med solid kompetanse. Palliativtilbudet ble etablert i 2006, etter
målrettet innsats fra folkevalgte og andre engasjerte som ønsket en lokal enhet med
lindrende behandling til alvorlig syke pasienter i Follo. Siden da har pasienter og
pårørende verdsatt tilbudet, den korte reiseveien og muligheten for å være nær
hverandre under uhelbredelig sykdom.

Palliativt senter på Ahus Nordbyhagen vil bli et godt tilbud med spesialkompetanse,
men for pasienter og pårørende som bor i Follo blir reiseavstanden stor. Vi ser
fortsatt behov for et lokalt tilbud om lindrende behandling, og ber derfor om at
sengeenheten på Ski opprettholdes.

Lederne i eldrerådene i Follo mener det er viktig at eldrerådene støtter opp om
ordførernes initiativ og har blitt enige om et forslag til uttalelse som de ber alle
eldrerådene slutte seg til.

Forslaget til er:

Felles uttalelse

fra eldrerådene i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

vedrørende

Palliativ avdeling på Ski sykehus

Eldrerådene i Follo vil slutte seg til protestene om nedlegging av Palliativ avdeling på
Ski sykehus.

Dette gjelder i stor utstrekning eldre pasienter som har sine pårørende i Follo, og
flytting vil føre til pasientenes pårørende vil få en lang og til dels komplisert reise for å
besøke sine kjære.

Spesielt unødvendig vil dette være all den stund det arbeides for en utvidelse av Ski
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sykehus.

Konklusjon med begrunnelse:
Felles holdning fra eldrerådene kan være viktig. Det anbefales at uttalelsen
vedrørende Palliativ avdeling tiltres.


