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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Cecilia Pettersson
Socialnämnden 2014-11-19

Palliativt kunskapscentrum
Sammanfattning
Kommunen har rekommenderats av Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) att
teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt
finansiera ett regionalt palliativt kunskapscentrum. Den beräknade kostnaden för
kunskapscentrumet uppgår till 8,2 miljoner kronor per år.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar inte Kommunförbundet Stockholms läns rekommendation
daterad den 12 juni 2014 om att etablera och delfinansiera ett regionalt palliativt
kunskapscentrum.

Ärendet
KSL rekommenderar länets kommuner 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.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) föreslås få driftansvar för
kunskapscentrumet och att det ska bli en permanent verksamhet som utväderas
vart tredje år.
Tanken är att det palliativa kunskapscentrumet ska bestå av åtta tjänster och
vara en resurs för verksamheter som finansieras av kommunerna och landstinget
och även privat driven vård. Uppdrag för kunskapscentrumet är att:
 sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete
 informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor, stöd och rådgivning
De ska vidare stimulera till bildande av nätverk och skapa samverkansforum
mellan vårdgivare och huvudmän. Verksamheten ska dock inte bedriva egen
forskning, detta eftersom fem andra organisationer i länet bedriver forskning inom
området. Information till invånare planeras att ges via 1177 Vårdguiden och
Cancerupplysningen vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.
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Med anledning av KSL:s rekommendation har några närliggande kommuners
ställningstagande undersökts. Danderyd och Norrtälje kommer att säger ja
medan Lidingö och Vallentuna säger nej till rekommendationen.
KSL önskar få Täby kommuns ställningstagande senast den 1 december 2014.

Ekonomiska aspekter
Att driva det palliativa kunskapscentrumet beräknas kosta 8,2 miljoner kronor per
år. Förslaget är att Stockholms läns landsting står för 50 procent av kostnaderna
och kommuner i länet för 50 procent. Kommunernas kostnader fördelas efter
innevånarantal, vilket medför att Täby kommuns kostnad för det palliativa
kunskapscentrumet skulle uppgå till ca 126 100 kr per år.

Överväganden
Palliativ vård är en mycket viktig och aktuell fråga inom kommunen, speciellt för
de verksamheter som bedriver särskilt boende. Ett ständigt utvecklingsarbete av
den palliativa vården sker med den enskilde i fokus. Frågan drivs och tillsyn på
verksamheterna görs av kommunens medicinska ansvarige sjuksköterska (MAS).
I kommunen pågår arbete för att säkerställa att den palliativa vården i alla
verksamheter håller en hög kvalitet. En förutsättning för ett gott palliativt arbete är
bland annat att personalen känner sig kunniga och trygga med arbetsuppgiften,
för detta finns det idag väl utarbetade arbetsmetoder. För att arbeta utifrån
evidensbaserade metoder och kvalitetssäkra verksamheterna inom kommunen
används det palliativa registret, kvalitetsportalen samt Socialstyrelsens
föreskrifter och riktlinjer. Genom de uppgifter som registreras i det palliativa
registret kan kommunen mäta det arbete som görs samt jämföra sina resultat
regionalt och nationellt. Uppgifterna följs noggrant upp och utvärdering sker. Det
är genom detta arbete som förbättringsområden urskiljs och prioritering görs.
Samarbete sker, i frågor som rör palliativ vård, med närliggande kommuner och
FoU Nordost. Kommunen får idag stöd av FoU i många frågor då de initierar,
stödjer, bedriver och följer upp forskning samt bidrar till en systematisk metodoch kunskapsutveckling. De genomför även utbildningar och verka som en resurs
vid utvärdering och utveckling av kvalitén i verksamheterna.
Det palliativa kunskapscentrumets uppdrag kommer att vara att sammanställa
kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete samt att informera, utbilda,
utveckla och driva palliativa frågor, stöd och rådgivning. Kommunen och
verksamheter inom kommunen får redan idag stöd med detta genom andra
aktörer och behov av ett kunskapscentrum med det uppdrag som preciserats
anses därför inte föreligga. Ett palliativt kunskapscentrum med denna inriktning
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bedöms alltså inte tillför något mervärde utan skulle verka som en parallell
verksamhet till de som redan idag bedrivs.

Claes Lagergren
Socialchef
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