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Svar på revisionsrapport – Granskning av palliativ vård
Landstinget i Värmland och Värmländska kommuner
Landstingsstyrelsen vill avge följande svar på revisionsrapport –
Granskning av palliativ vård Landstinget i Värmland och Värmländska
kommuner.
Rapporten beskriver aktuell situation för den palliativa vården i Landstinget
i Värmland. Den övergripande revisionsfrågan är om landstinget och
kommunerna, utifrån sina 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.
Revisorernas samlade bedömning är att Landstinget i Värmland genom
styrning, uppföljning och intern kontroll till viss del har säkerställt att det
finns rutiner och avtal som syftar till en ändamålsenlig palliativ vård
respektive omsorg i livets slutskede. Det gäller särskilt den specialiserade
palliativa vården för cancerpatienter. Granskningen tyder dock på att det
finns en stor förbättringspotential i fråga om palliativa insatser för övriga
diagnosgrupper samt palliativ vård under jourtid.
I rapporten lämnar revisorerna fyra rekommendationer:
1.
Landstinget i Värmland föreslås att tillsammans med länets kommuner
utforma en övergripande plan för utveckling av den palliativa vården
utifrån dagens kunskapsläge och synsätt.
Landstingsstyrelsen beslutade i november 2013 att för sin del godkänna
förslag till politisk viljeinriktning för palliativ vård i enlighet med
Samverkansnämndens rekommendation. Denna rekommendation innebar att
följa Socialstyrelsens kunskapsstöd för palliativ vård som omfattar
vägledning och nationella riktlinjer, samverka med kommunerna för att
utveckla den palliativa vården oavsett diagnos och ålder till exempel genom
överenskommelser, vid överenskommelser med kommunal vård och omsorg
särskilt beakta barnens perspektiv både som patient och närstående, anta
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som mål att täckningsgraden för rapportering till palliativa registret vid
utgången av 2013 i genomsnitt är 80 %.
En strategigrupp som nu utgör det palliativa rådet, med representanter från
både landstinget och kommunerna, har haft i uppdrag att forma den
palliativa vården i Värmland. Uppdraget har utgått från Nationellt
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, oavsett diagnos och
ålder, med syfte att skapa en gemensam syn på processen för en god
palliativ vård och samverkan mellan olika aktörer i Värmland. Gruppen fick
som tilläggsuppdrag att även omfatta palliativa barn och vård av barn med
särskilda behov i hemmet.
Resultatet av gruppens arbete är ett beslut från hälso- och
sjukvårdsledningen att inrätta specialiserade palliativa slutenvårdsplatser i
Arvika, Torsby och Karlstad med utökade fem palliativa team samt ett
bedömningsteam i Karlstad. Ett annat resultat är att inrätta en tjänst som
barnkonsultsjuksköterska med uppdrag att bland annat utbilda, ge stöd och
råd till kommunalt anställda medarbetare som utför hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet hos svårt sjuka barn 0 – 7 år.

2.
Landstinget och länets kommuner bör gemensamt utforma enhetliga
överenskommelser för samverkan inom palliativ vård. Landstinget bör utse
en lämplig tjänsteman som ansvarig för att bistå vårdenheterna i detta
avseende.
Mellan varje vårdcentral och berörd kommun finns övergripande
samverkansavtal. Utgångspunkten är en grundmall men innehållet ser olika
ut i länet. Initiativ kommer därför att tas för en ensning av innehållet
avseende den allmänna palliativa vården.
Det har i landstinget funnits en kontaktperson som har haft särskilt ansvar
för samverkan mellan landstinget och kommunerna. Tjänsten har varit
vakant en tid men är nu åter tillsatt varför förutsättning finns att bistå i det
palliativa uppdraget.

3.
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.
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Genom beslut i Cancerrådet har utbildning för sjuksköterskor genomförts i
palliativ vård om 7,5hp och 60hp. Ytterligare satsning pågår genom
palliativa rådets utbildningsgrupp att ta fram en utbildningsplan för en
allmän höjning av kompetensnivån inom den palliativa vården som även
omfattar brytpunktssamtal.
Ett antal utbildningsinsatser för läkare har genomförts varav några i
samverkan med Region Värmland. Fokus vid dessa utbildningstillfällen har
lagts på symtomlindring i livets slutskede och brytpunktssamtal. Ytterligare
initiativ kommer att tas så att obligatorisk utbildning för berörda läkare både
inom sjukhusvården och primärvården genomförs där företrädare för
kommunerna inbjuds att delta.

4.
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.
Som en del i landstingets kvalitetsarbete är det angeläget att öka
täckningsgraden för Palliativregistret. Insatser för att tydliggöra betydelsen
av registret och ansvaret för registrering kommer därför att genomföras.
Slutkommentar
Ett antal insatser har beslutats och genomförts för att utveckla den palliativa
vården. Ytterligare delar som behöver tydliggöras är skriftliga
uppdragsbeskrivningar för det palliativa rådet samt dess organisatoriska
hemvist, lokala rutiner och checklistor för att öka täckningsgraden samt
utveckla samverkansavtal och rutiner med kommunerna.
Landstingsstyrelsen tar i övrigt till sig rapporten och kommer att verka för
att de brister som har redovisats blir åtgärdade.
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