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§161

Beslut - Revisionsrapport - Jämlik palliativ vård (RS 2019/386)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.
1. Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. Varje år avlider mellan 90 000 och 100 000
personer och majoriteten behöver palliativ vård. PwC har på uppdrag av Region Gävleborgs
revisorer granskat den palliativa vården i länet. Granskningens syfte är att besvara följande
revisionsfrågor:
- Är Region Gävleborgs vård, behandling och omsorg av palliativa patienter i livets slutskede
ändamålsenligt?
- Kommer den palliativa vården alla invånare till del på lika villkor?

Den sammanfattade bedömningen av palliativ vård i Region Gävleborg är att den i begränsad
omfattning är ändamålsenlig då den inte kommer alla invånare till del på lika villkor. Det är
betydande skillnad mellan övergripande avsiktsförklaringar och hur vården bedrivs på daglig
basis både gällande allmän och specialiserad palliativ vård. De framtagna
avsiktsförklaringarna inom regionen visar på höga ambitioner gällande den palliativa vården
inom regionen men flera delar av dessa dokument efterlevs inte.
Efter granskningens resultat är våra rekommendationer att:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att regionala dokument rörande den palliativa
vården är uppdaterade och förankrade i verksamheten.
- Nämnden bör säkerställa att det finns en heltäckande åtgärdslista för att komma till rätta med
uppmärksammade brister och att det finns en tidplan för åtgärdsarbetet.
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- Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i arbetet särskilt beakta frågan om hur den palliativa
vården ska nå samtliga patientgrupper och vilket uppdrag som ska åligga det palliativa teamet.

- För att säkra en god palliativ vård bör hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att det ges
fortbildning och kompetensutveckling i palliativ vård för den personal som arbetar med
palliativa patienter.

- Nämnden bör också säkerställa att det finns en kontinuerlig utveckling av vården och att
befintligt data från exempelvis de Svenska Palliativa register nyttjas av verksamheten.

Revisionsrapporten anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2019, § 48,
och överlämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige.

Patrik Stenvard (M) hänvisar till deras yttrande som inlämnades till Hälso- och
sjukvårdsnämnden med följande lydelse: "Vi anser att revisionsrapporten bekräftar att den
palliativa vården är i akut behov av en rad förbättringsåtgärder såsom fler vårdplatser för
specialiserad palliativ vård".
Expedieras till

Regionfullmäktige
Region Gävleborgs revisorer
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Beslutsunderlag





Svar på Revisionsrapport - jämlik palliativ vård
Missiv till revisionsrapport - Jämlik palliativ vård
Revisionsrapport - Jämlik palliativ vård
§159 HSN Revisionsrapport - jämlik palliativ vård
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