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Sammanfattning
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) beslutade i juni 2014 att
rekommendera länets kommuner att teckna avtal med Stockholms
läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett
regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården1.
Centrumets uppdrag föreslås vara att:
 Sammanställa kunskap från aktuell forskning och
utvecklingsarbete så att forskningsresultat omsätts till praktik.
 Informera, utbilda/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning så
att kunskapen om palliativ vård ökar hos alla personalgrupper
som vårdar palliativa patienter.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till stadsdelsnämnden för
yttrande. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att etablera
ett regionalt kunskapscentrum för palliativ vård.
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Definition av palliativ vård enligt WHO (World Health Organization)
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra
livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra
lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra
fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med
livshotande sjukdom.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet äldre och
funktionsnedsatta. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet, rådet
för funktionshinderfrågor den 18 september och i
förvaltningsgruppen den 25 september.
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet i
Stockholms län har med stöd av en projektgrupp tagit fram ett
förslag till ett palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.
Förslaget med rekommendation från KSL, att teckna avtal med
Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt finansiera
ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa
vården och omsorgen i länet, har gått ut på remiss till samtliga
kommuner i länet.
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat ärendet, till
äldre- och socialnämnden, stadsdelsnämnderna samt stadsledningskontoret för yttrande senast den 1 oktober 2014.
Ärendet
Utgångspunkten i förslaget till kunskapscentrum är att det finns
behov av ytterligare kunskap om palliativ vård och omsorg inom
kommunal och landstingsfinansierad verksamhet. Målsättningen för
centrumet ska vara att all personal som vårdar palliativa patienter
ska ha kunskap om och förståelse för ett palliativt förhållningssätt2.
Centrumets föreslagna uppdrag är att:
 Sammanställa kunskap från aktuell forskning och
utvecklingsarbete så att forskningsresultat omsätts till praktik.
 Informera, utbilda/driva palliativa frågor, stöd och rådgivning så
att kunskapen om palliativ vård ökar hos alla personalgrupper
som vårdar palliativa patienter.
Nyttan av ett palliativt kunskapscentrum förväntas bli stor.
Patienten och anhöriga kan med stöd från välutbildad personal
behålla ett realistiskt hopp och leva fullt ut fram till döden.
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En helhetsyn där de fyra dimensionerna psykiskt, fysiskt, socialt och
existentiellt beaktas och där arbetsredskapen är de fyra palliativa hörnstenarna;
symtomkontroll i vid bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete samt
närståendestöd.
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Välutbildad personal blir trygg i sin yrkesroll och vågar ha kvar
patienten i den optimala vård- och boendeformen inför döendet.
För samhället kan det innebära stora vinster då återinläggning och
vård inom akutsjukvård och slutenvård kan minskas avsevärt om
personal genom hela vårdkedjan tillämpar modern palliativ vård.
Det palliativa kunskapscentrumet föreslås bli en permanent
verksamhet som utvärderas vart tredje år. Verksamheten ska
omfatta åtta tjänster och ledas av en styrgrupp bestående av
tjänstemän från kommun och landsting. Kostnaden för centrumet
beräknas för år ett till 8,2 miljoner kronor. I förslaget föreslås
kostnaden fördelas mellan landstinget och länets kommuner.
Stockholms läns landsting står för 50 % av kostnaden och
kommunerna i länet för 50 %. Kommunernas kostnad fördelas efter
invånarantal. Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås få
driftansvar för centrumet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget att etablera ett
regionalt kunskapscentrum för palliativ vård. Det finns ett behov av
att bistå verksamheterna inom vård och omsorg att tillämpa den
forskning som finns inom området. Ett regionalt kunskapscentrum
är ett sätt att genomföra detta. Några av utmaningarna är att skapa
kontaktvägar och sprida informationen så att kunskapen når
medarbetare inom verksamheterna.
I förslaget föreslås att det palliativa kunskapscentrumet ska
permanentas direkt samt utvärderas vart tredje år. Förvaltningen
föreslår att verksamheten startar upp som ett projekt med
utvärdering efter tre år, för att därefter göra ett ställningstagande.
Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås få driftansvar för
centrumet. Förvaltningen vill poängtera vikten av att säkerställa
tillgången till kompetensutveckling för Stockholm stads
medarbetare.
Det regionala kunskapscentrumet föreslås bli en egen verksamhet.
Förvaltningen anser att man bör utreda samordning med eventuell
annan liknande verksamhet.
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Bilagor
Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län om att
etablera och finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling
av den palliativa vården och omsorgen i länet.

