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Förslag till gemensam uppdragsbeskrivning palliativa råd (eller motsva
rande) i UppsalaÖrebroregionen
Bakgrund
För att få möjlighet till en mera likvärdig palliativ vård i hela regionen föreslår regionalt cancercentrum
Uppsala Örebro att det inom varje län bildas ett formellt palliativt råd med tydligt uppdrag och med mandat
att föreslå förändringar i arbetssättet. Ett palliativt råd är en bra modell för att fånga upp behov, strukture‐
ra insatser för behövande patienter och utgöra en grund för en utveckling av ett dynamiskt multidisciplinärt
arbete kring den palliativa patienten. Palliativa rådet möjliggör också en bättre samverkan mellan olika
vårdgivare. Palliativa råd finns redan idag i Sörmland, Värmland och Örebro läns landsting och den gemen‐
samma uppdragsbeskrivningen är därför baserad på deras befintliga uppdragsbeskrivningar.

Organisation och sammansättning av palliativa råd
Varje landsting ansvarar för att patienter vid behov har tillgång till palliativ vård både inom slutenvård och
inom öppenvård tillsammans med kommunerna. De palliativa råden har en rådgivande funktion till ledning
och verksamheter. Palliativa rådet ska bestå av representanter från landstingets slutenvård, primärvården
samt representanter från kommunerna i alla länsdelar. Palliativa rådet bör sammanträda minst 4 ggr per år.
Respektive huvudman svarar kostnaderna för deltagarnas medverkan i rådet.

Mål
Palliativa rådet ska verka för att
•
•
•

Säkerställa en god palliativ vård för alla oavsett diagnos, vårdform eller bostadsort i länet
Utveckla den palliativa vården i samma takt som övrig hälso‐ och sjukvård
Den palliativa vårdfilosofin ska vara en naturlig grund för berörda vårdgivare

Uppdrag
Rådets uppdrag är att
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla och utvidga samarbete mellan sjukhus och vårdenheter i länet samt att ingå i nätverk med
palliativa kompetenscenter i landet
Vara ingång för regionens palliativa vårdprogramgrupp och sprida information om regionala och
nationella aktiviteter på området t ex nationella vårdprogram och riktlinjer
Anpassa nationella vårdprogram för palliativ vård till länets förutsättningar där ansvar för allmän
och specialiserad palliativ vård förtydligas
Bevaka att den palliativa vården beaktas i andra vårdprogram och riktlinjer
Samordna och medverka vid utbildningsinsatser i samarbete med landstingets vårdgivare, kommu‐
ner och universitet/högskolor
Ansvara för deltagande och utvärdering av resultaten i nationella kvalitetsregister
Inventera behoven av kompetensutvecklingsinsatser kring palliativ vård i länet och föreslå utbild‐
ningsinsatser
Definiera behov och inriktning av FoU‐arbete inom palliativ vård i länet
Arbeta strukturerat, exempelvis stödja användandet av Liverpool Care Pathwayof the dying

Varje landsting behöver vidareutveckla uppdraget efter sina förutsättningar.
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