
Med palliativ vård menas vård i livets slutskede. Det är en vård som riktar sig till de personer som 

snart ska dö, de vet att de ska dö och det handlar om att göra den sista tiden i livet så smärtfri och 

njutbar som möjligt. För att bedriva denna typ av vård krävs andra kunskaper än att bedriva vård för 

den som förhoppningsvis ska bli frisk, för den som kommer att må bättre efter en tid som sjuk. 

Behovet av palliativ vård ökar eftersom fler personer insjuknar i olika sjukdomar. Människor med 

kroniska och obotbara sjukdomar lever längre med hjälp av olika insatser och behandlingar. Nu vill 

Stockholms läns landsting tillsammans med länets kommuner starta ett regionalt kunskapscenter för 

palliativ vård. Syftet är att få ökad kunskap om palliativ vård och sprida dem bland alla som arbetar 

inom området, oavsett skede, ålder och diagnos. Forskningsresultat ska omsättas till praktik till nytta 

för personal hos alla huvudmän. 

Organisationen Sveriges kommuner och landsting rekommenderar alla kommuner i Stockholms län 

att gå med i detta. Det kostar 108 000 kronor. För den summan kan vi vara med och utveckla vården 

för de som befinner sig i livets allra svåraste situation, för deras anhöriga och för den personal som 

arbetar inom området och som har en såväl fysiskt som psykiskt tung arbetsmiljö. Norrtälje kommun 

som har en hög andel äldre och en organisation som skulle kunna arbeta utvecklande, speciellt inom 

vårdområden som ofta rör äldre. Samtidigt skulle kunskapscentret erbjuda utbildning och kunskaper 

till personal i vår kommun som skulle bidra till en högre kvalitet på vården och en högre 

utbildningsnivå hos invånarna. Det är en satsning som skulle vara bra för framtidens Norrtälje. 

I stället väljer samverkansstyret att satsa på en bro över ån för 63 mnkr, symboliskt för nu måste vi 

även gå över ån för att hämta kunskaper om hur vi ska bedriva den bästa vården för våra svagaste 

patienter. Ska vi permanenta Tiohundraprojektet? Vad ska permanentas? Borde inte utveckling av 

vården vara permanentat i den nya organisationen? Borde inte vårt flaggskepp Tiohundrasamarbetet 

ligga i forskningsframkant och inte stå utanför viktiga samverkansformer för utvecklad vård? För 

Vänsterpartiet är det självklart att det finns 108 000 kr att satsa på att förbättra vården i livets 

slutskede för våra invånare. 
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