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Varför behövs PKC och ökad kunskap om palliativ vård?

Personal som arbetar inom kommunens vård och omsorg möter ofta personer i hög ålder, 
och med allvarliga kroniska sjukdomar. Medarbetarna har stor kompetens att sköta 
personer med kronisk sjukdom, men kan ändå känna sig obekväma när den kroniska 
sjukdomen övergår i en palliativ fas och döden är förväntad inom en överskådlig tid. Hur 
gör man då, hur pratar man med personen och deras närstående? Hur ser behoven ut?

Palliativ vård fokuserar på lindring av smärta och andra besvärande symtom, men också på 
olika former av stöd för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Kunskap om palliativ vård 
bidrar också till ett tydligt fokus på teamarbete vilket är viktigt för en god vård men också 
för en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Kort bakgrund

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) startade sin verksamhet 2015. Starten 
föregicks av ett omfattande förarbete med arbetsgrupper och representanter från kommun 
och landsting. Beslut togs om att verksamheten skulle samägas av kommunerna i 
Stockholms län och Region Stockholm.

Om verksamheten

Verksamheten är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde och leds av verksamchef 
Fredrik Sandlund och dess vetenskaplige ledare professor Peter Strang. Verksamhetschefen 
rapporterar kontinuerligt till styrgrupp med representanter från kommuner, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Nedanstående kommuner är samägare till PKC just nu (mars 2022).
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Vad är PKC:s uppdrag?

❑ Sammanställa kunskap från aktuell forskning och 

utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till 

praktik

❑ Informera, utbilda, utveckla och driva palliativa frågor 

samt ge stöd och råd, så att kunskapen om palliativ vård 

ökar hos alla personalgrupper som vårdar personer med 

palliativa vårdbehov.

Vad får man tillgång till när man är 
samfinansiär av PKC?

❑ Kostnadsfria seminarier, utbildningsdagar och PKC-dagen

❑ Utbildning av Palliativa ombud för personal inom 

hemtjänst, vård -och omsorgsboenden, LSS –boenden 

mm. Utbildningen ges på plats i verksamheterna.

❑ Andra utbildningsinsatser efter önskemål på plats i 

kommunen

❑ Tillsammans med PKC och övriga kommuner ta fram nya 

utbildningssatsningar.

❑ Webbutbildningar, videoföreläsningar, Nyhetsbrev m.m.

Samverkar PKC med befintliga FoU-enheter?

❑ Med fördel kan utbildningssatsningar göras i samarbete 

med befintliga FoU-enheter (Nestor, FoU Nu, FoU Nordost 

och Stiftelsen Äldrecentrum).

Vad kostar det att vara med i PKC?

❑ Ca. 1.9 kronor per invånare och år.

Hur ser avtalstiden ut?

❑ Avtal kan skrivas när som helst med HSF, avtalet är 

löpande och uppsägningstiden är 6 månader.

Kontaktvägar

❑ HSF: Anne Hallbäck, avtalshandläggare; 

anne.hallback@regionstockholm.se

❑ PKC: Fredrik Sandlund, verksamhetschef; 

fredrik.sandlund@regionstockholm.se
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