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Granskning av palliativ vård i Landstinget i Värmland
och Värmländska kommuner
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunrevisorerna i Arvika,
Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört
en gemensam granskning avseende palliativ vård. En styrgrupp bestående
av revisorer från de ingående parterna har varit sammanhållande för projektet. Kontigo AB har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Landstinget i Värmland
och kommunerna – utifrån sina respektive ansvar och uppdrag – har inrättat
arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i
syfte att tillgodose berörda patienters behov av palliativ vård och omsorg i
livets slutskede. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer med inblandade aktörer och analys av uppgifter från kvalitetsregister och andra databaser.
Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att styrningen av den palliativa vården i Värmlands län uppvisar både styrkor och
svagheter. Styrkeområden på landstingssidan är ett synbart intresse på
högsta politiska nivå för kunskapsstyrning och de beslut kring nationellt
kunskapsstöd som fattats. Andra starka sidor är att det finns ett flertal
eldsjälar, inom både landstinget och kommunerna, som brinner för att förbättra den palliativa vården samt att informationen i Palliativregistret används i ökande grad för att utveckla olika aspekter av den palliativa vården.
En framträdande svaghet är frånvaro av ett tydligt gemensamt strategidokument inom området, och därmed otydlighet om ansvarsfördelning och
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planer för fortsatt utveckling. De olika aktörernas roller är delvis oprecisa,
inklusive det Palliativa rådets mandat och Region Värmlands fortsatta roll
och uppgifter. En annan svaghet är ett synbart varierande driv i frågorna
bland kommunerna, där dagens synsätt - en högkvalitativ palliativ vård
oavsett ålder och diagnos - inte verkar ha slagit igenom på alla håll.
Samverkansavtalen mellan landstinget och länets kommuner är i sin nuvarande utformning inte tillfyllest för att säkerställa en högkvalitativ vård i
den mening som beskrivs i de nationella kunskapsdokumenten. Huvudmännens, och de ingående verksamheternas, samverkan inom den palliativa
vården i Värmland har utvecklats under senare år men behöver få fastare
former.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer:


Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner utforma en övergripande plan för utveckling av den palliativa
vården utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.



Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga
överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Landstinget
bör tillskapa en funktion som ansvarar för att bistå vårdenheterna i
detta avseende.



Landstinget och kommunerna bör överväga gemensamma åtgärder i
syfte att åstadkomma ett generellt kompetenslyft inom allmän palliativ vård. En första punkt kan vara en utbildningssatsning för berörda
läkare inom både sjukhusvården och landstingets primärvård, med
särskild inriktning på att höja kompetensnivån i fråga om brytpunktssamtal. Det är lämpligt att samordna en sådan satsning med
utbildningsaktiviteter i kommunerna, vilket i så fall bör beslutas av
respektive kommun.



Huvudmännen föreslås vidta åtgärder för att öka täckningsgraden
för Palliativregistret, i syfte att ge bättre underlag för förbättringsarbete och göra kvalitetsjämförelser mer tillförlitliga. Detta är särskilt angeläget inom de vårdenheter i länet som hittills uppvisat den
lägsta registreringsfrekvensen.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 16 juni 2016.
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