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Studieresa för att besöka barnhospiceverksamhet
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att initiera en hospiceverksamhet för barn och
ungdomar. I detta ärende föreslås att nio politiker, där samtliga partier är
representerade, erbjuds att delta i en studieresa till England för att besöka olika
hospiceverksamheter.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

erbjuda två politiska representanter från M respektive från S och en politisk
representant för vardera FP, C, MP, KD och V att delta i en studieresa till
England för att studera hospiceverksamheter för barn och ungdomar.

Förvaltningens synpunkter
För att kunna erbjuda de svårast sjuka barnen och ungdomarna och deras anhöriga en
vård i hemlik miljö har förvaltningen fått i uppdrag att under 2009 initiera en
hospiceverksamhet. Idag bedrivs ingen särskild hospiceverksamhet för barn och
ungdomar, varken i Sverige eller i övriga Norden. England är däremot ett
föregångsland i detta avseende, där det bedrivs en välfungerande hospiceverksamhet
sedan flera år. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och kan vara en förebild
och inspirationskälla för Stockholms läns landsting.
För att inhämta kunskap och samtidigt få en gemensam utgångspunkt inför
landstingets arbete med att starta en hospiceverksamhet föreslås att totalt nio politiker
(två från M, två från S, en från vardera FP, C, MP, KD och V) erbjuds att delta i en
studieresa till England. Resan kommer ge möjlighet att, tillsammans med några
tjänstemän från förvaltningen, träffa företrädare för de aktuella verksamheterna.
Resan planeras ske den 27-29 maj. Studiebesök ska göras på två olika
hospiceverksamheter och i mån av tid planerar gruppen även att besöka en
verksamhet liknande avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Förvaltningen arbetar för
närvarande med att ta fram ett detaljerat program för studieresan.

Kostnaden för resan föreslås finansieras inom befintlig budget.

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-02-19

Miljökonsekvenser av beslutet
Förslaget innebär ett ökat utsläpp av fossila drivmedel.
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