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Förvaltningsnamn
Avsändare

LJ 2012/1255

Landstingsstyrelsen

Specialiserad palliativ vård -utökad
verksamhet
Bakgrund
I budget 2012 har reserverats 7,5 miljoner kronor för en förstärkning av den
palliativa verksamheten.
Medicinsk programgrupp för palliativ vård har under våren 2012 arbetat fram ett
förslag på hur budgetförstärkningen ska användas och fördelas. I första hand ska
medlen användas till att rekrytera ytterligare en läkartjänst på varje enhet.
Förutom läkare ska medlen avvändas till att förstärka sjuksköterskebemanningen
på enheterna. Syftet är ökad tillgänglighet till rådgivning, handledning,
konsultativa insatser och kompetensutveckling under vardagar. Dessutom ska en
delad resurs för kompetensstöd/utveckling inom psykosocial vård rekryteras
gemensamt av enheterna.
Förutom personalförstärkning ska även ett projekt med en av läkare bemannad
beredskapslinje för den palliativa vården startas när läkartjänsterna är tillsatta.
Beredskapslinjen avser en 6-månaders period med heldygns telefon-beredskap i
hemmet. Behovet av beredskapen ska sedan utvärderas inför en eventuell
fortsättning. Kostnad för beredskapslinjen ingår i de budgeterade 7,5 miljoner
kronorna och i fördelningen nedan.
Resursförstärkning baseras på antal avlidna inom respektive sjukvårdsområde
enligt följande:
Specialiserad somatisk vård
Förvaltning
Jönköpings sjukvårdsområde
Höglandets sjukvårdsområde
Värnamo sjukvårdsområde
Summa

Årskostnad
2 900
2 800
1 800
7 500

2012 (3 månader)
725
700
450
1 875
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna en utökad palliativ verksamhet till en årlig kostnad på 7 500 000
kronor med fördelning som här redovisas
att kostnaden för 2012 på 1 875 000 kronor anvisas ur anslaget för
verksamhetsutökningar inom hälso- och sjukvård.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Mats Bojestig
hälso- och sjukvårdsdirektör

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 121-140
Tid:

2012-10-02, kl 09:00-11:25

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 128 Specialiserad palliativ vård – utökad verksamhet
Föreligger förslag för utökning av den palliativa
Dnr
LJ2012 verksamheten.
/1255
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna en utökad palliativ verksamhet till en årlig
kostnad på 7 500 000 kronor med fördelning som här
redovisas,
att kostnaden för 2012 på 1 875 000 kronor anvisas ur
anslaget för verksamhetsutökningar inom hälso- och
sjukvård.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

