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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Datum

2021-01-07

Förslag till yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2020-4759

Kommunfullmäktige

Motion av John Roslund (M) om att inrätta en kuratorstjänst inom
äldreomsorgen
STK-2020-1207

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens yttrande beskrivs specialistresurser inom nämndens
ansvarsområde samt arbetssätt och strategier i verksamheterna som svarar mot vad som
formulerats i motionen. Nämnden bedömer inte att det finns behov av att specifikt utreda
inrättandet av en kuratorstjänst. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Yttrande

Nämnden bedömer inte att det föreligger behov av ett utredningsuppdrag med utgångspunkt
i om en kuratorstjänst ska inrättas eller ej. Bedömningar om vilken kompetens som behövs
för att kunna ge god vård och omsorg till brukare och anhöriga görs löpande.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden framhåller att arbetet med att möta personer med
psykisk ohälsa inom förvaltningens ansvarsområde är komplext. Inom nämndens
ansvarsområde samverkar yrkesgrupper inom förvaltningen avseende psykisk ohälsa. Den
personal som arbetar nära brukare behöver stöttning i frågor om psykisk ohälsa, avdelningen
för hälsa och förebyggande arbetar därför bland annat konsultativt och som stöd för
verksamheterna genom bland annat psykiatrisjuksköterskor, anhörigkonsulenter,
äldreombudsman och uppsökande verksamhet. Avdelningen ansvarar också för mötesplatser
som drivs inom nämndens ansvarområde.
I verksamheterna inom nämndens ansvarsområde arbetas det med personcentrerad vård och
omsorg och ett gott kontaktmannaskap. Det är i verksamheternas nära dagliga arbete med
brukarna som det finns störst möjligheter att stötta brukarna.

Psykiatrisjuksköterskor
Inom förvaltningen arbetar psykiatrisjuksköterskor konsultativt som ett stöd riktat till
verksamheterna. De är legitimerade sjuksköterskor med fördjupad utbildning och kunskap
avseende psykiatri. Uppdragsbeskrivningen tydliggör hur de arbetar för att personer med
psykisk ohälsa ska kunna upprätthålla och få en fungerande vardag. Dessa arbetar bland
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annat med rådgivning, utbildning och handledning. Konsultativa psykiatrisjuksköterskor
samverkar med vårdgrannar, primär- och specialistvård för att säkerställa god omvårdnad vid
psykisk ohälsa.
Konsultsjuksköterska psykiatri ger råd, stöd och vägledning genom att:







Vara konsultativt stöd till samtliga yrkesfunktioner inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen.
Kontinuerligt erbjuda personalen utbildning inom området psykiatri och bemötande.
Ge handledning och vägledning vid psykiatriska frågeställningar.
Vid behov medverka vid bemötandeplaner och samordnad individuell plan (SIP) för
brukare med psykisk ohälsa.
Uppdatera personal gällande förändringar och nyheter inom kunskapsområdet.
Ge stöd och information till anhöriga.

Anhörigperspektiv
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har antagit Strategi för anhörigperspektiv i hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamheter. Denna strategi är ett inriktningsdokument som förtydligar och
vägleder hur hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska arbeta med ett anhörigperspektiv och
med stöd till anhöriga. Detta anhörigperspektiv ska utgå från nämndsmålen i förvaltningens
olika verksamheter och målgrupper. Ett anhörigperspektiv ska inkluderas i samtliga
verksamheter i linje med verksamhetens syfte och inriktning.
Här omfattas personer som informellt stödjer, hjälper, vårdar eller ger omsorg till någon som
på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller psykisk
ohälsa inte klarar sin vardag på egen hand.
Inom nämndens verksamheter arbetar tre anhörigkonsulenter.

Region Skåne
Nämnden påpekar att kommunen inte står ensamt ansvarig för brukares psykiska hälsa, utan
det största ansvaret vilar på regionen. När det gäller de delar som motionen tar upp om
läkare, diagnoser och behandling så är dessa huvudsakligen frågor för Region Skåne.
Region Skåne har flera vårdcentraler som betecknas som äldrevårdsmottagningar. Där finns
bland annat möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre och
telefonkontakt utan knappval. Där erbjuds även särskilda hälsoinriktade insatser. Särskilt
fokus läggs på läkemedelsgenomgångar, psykisk ohälsa och kostvanor.
Utöver de vägar in till psykiatrin som finns via vårdcentraler och vuxenpsykiatrin, så listar
vårdguiden kontaktuppgifter till föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på
mejl, chatt och telefon.

Ordförande

Anders Rubin
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Förvaltningsdirektör

Gisela Öst

