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Palliativt centrum  

Uppsala 

Till berörd chef 

 

Hej!  

Vi på Palliativa konsultteamet kommer hålla en utbildning för en eller flera av dina medarbetare för 

att bli palliativt ombud. Det är viktigt att det är medarbetare som är engagerade och har intresse för 

att utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården. Inför kursen ska deltagaren ha genomfört och fått 

ett diplom i webbutbildningen Lindring bortom boten. Deltagaren är ombedd att visa dig det diplom 

som tilldelas efter Lindring bortom boten innan de kan anmäla sig till vår ombudsutbildning.  

En framgångsfaktor för att möjliggöra de palliativa ombudens uppdrag är stöd från dig som chef.  

Ombudsutbildningens kursmål är följande:  

• Identifiera patientens behov i tidig och sen palliativ fas.  

 

• Att ha förståelse för sin egen roll, ansvar och hur olika professioner tillsammans kan bidra till 

god palliativ vård i livets slut.  

 

• Arbeta för att tydliggöra målen med vården utifrån patient och närståendes önskemål och 

behov i livets slut. 

 

• Känna till Socialstyrelsens kriterier för god palliativ vård och kvalitetsindikatorer samt 

praktiskt kunna använda Palliativ registret efter dödsfall och kunna utvärdera den data som 

representeras på enheten.  

 

• Ha kunskap och förståelse för fullgott närståendestöd i allmän palliativ vård utifrån 

Socialstyrelsens mål.  

 

• Kunna identifiera vanliga symtom i palliativ vård och skatta symtomen utifrån relevant 

skattningsinstrument, dokumentera och rapportera besvärande symtom samt känna till 

vikten av symtomskattning.  

 

• Känna till innehållet och praktiskt kunna använda häftet ”Palliativ vård i livets slut” och 

POFF:en (Palliativ omvårdnad i fickformat) och hur de kan användas som stöd för 

kvalitetssäkringssyfte av den palliativa vården.  

 

• Sprida kunskap till både medarbetare och ledning om palliativ vård samt det palliativa 

förhållningssättet. 

 

 

 

 



 
 

 

För att möjliggöra ombudets uppdrag ska du som chef:  

- Se till att tid och utrymme ges till det palliativa ombudet på din enhet genom att bland annat 

utbilda sina kollegor och regelbundet ge utrymme på APT  

- Stöttar, står upp för och främjar inte bara ombudets men också hela arbetsplatsens arbete 

och utveckling för den palliativa vården som vid till exempel dödsfall, implementering av nya 

metoder/arbetssätt.  

 

Vi på Palliativa konsultteamet kommer utifrån önskemål ge stöd för implementering på vårdenheten. 

Vi kommer också följa statistik i Svenska Palliativregistret för att följa hur det går för er och för att se 

vilken effekt den här typen av utbildningsinsats får på kvaliteten på vård och omsorg i palliativ vård 

och på Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.  

 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss.   

Vänliga hälsningar,   

Linda Frode, Zara Höök, Lisa Sörell & Johan Sundelöf 

Palliativa konsultteamet  

Palliativt centrum 

Uppsala  

018-611 72 30 (Helgfri vardag kl 8-16)  

palliativt.centrum@akademiska.se  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Palliativ ansvarig/ombud 
Syfte 

Att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra en god, säker och jämlik palliativ vård genom en 

organisation av palliativa ansvarig/ombud. 

 

Bakgrund  

I Uppsala län avlider cirka 3000 personer per år. Av dessa är cirka 80 % förväntade dödsfall i behov av 

palliativ vård. Palliativ vård innebär att förebygga och lindra lidande samt främja livskvalitet.                        

För att kunna ge en god palliativ vård krävs kunskap, engagemang, och stöd till de som vårdar. 

Vårdgivaren har ansvar för att ge kompetensförsörjning, genom att utbilda palliativt 

ansvariga/ombud med spetskunskap inom allmän palliativ vård kan kunskap delges och spridas. Den 

palliativ ansvariga/ombud har ansvar att ge och stöd till medarbetare i det vårdnära arbetet. 

 

Chef utser palliativ ansvarig/ombud 

Chef har ansvar för att utse palliativt ansvarig/ombud inom sitt verksamhetsområde. Dessa knyts 

samman av en nätverksansvarig person som är utsedd av vårdgivaren.  

 

Uppdrag palliativ ansvarig/ombud 

Att vara palliativt ombud handlar om att stödja sina kollegor, sprida kunskap i arbetslaget och arbeta 

med att förbättra vården i livets slutskede. Det är därför viktig att utse personer som har vilja och 

förmåga att ta sig an uppdraget.  

En viktig framgångsfaktor är att få stöd i sitt arbete från närmsta chef.                                    

 

Arbetsbeskrivning Palliativ ansvarig/ombud 

I uppdraget som palliativt ansvarig/ombud ingår: 

• Att ha deltagit i rekommenderad utbildning i allmän palliativvård,  

webbutbildningen Lindring bortom boten 

• Informera och sprida kunskap till medarbetare och ledning om det palliativa 

förhållningssättet 

• Arbeta för att utveckla omvårdnaden av patienter och stödet till närstående utifrån det 

palliativa förhållningssättet 

• Tillsammans med chef utveckla och följa upp rutiner vid palliativ vård och dödsfall. 

• Delta vid regelbundna ombudsträffar. 

• Verka för att registreringar i Svenska Palliativregistret utförs. 

• Regelbundet återkoppla resultat i den egna verksamheten utifrån data registrerad i Svenska 

Palliativregistret. 

• Arbeta med förbättringsarbete utifrån det egna resultatet i Svenska Palliativregistret  

 

Utbildning för Palliativ ansvarig/ombud 

För palliativa ombud erbjuds en utbildning i palliativ vård. Palliativa konsultteamet (PKT) har ett 

länsövergripande uppdrag och erbjuder alla palliativansvariga ombud denna grundutbildning (från 

hösten 2021). Utbildningen omfattar rollen, uppgifter, kunskap att identifiera palliativa behov, 

symtomlindring och kommunikation.  

 

 

 

 



 
 

 

Nätverk Palliativ ansvarig/ombud 

Varje vårdgivare har ett eget ansvar för sitt palliativa nätverk med en utsedd person som har ansvar 

för att hålla samman nätverket. Palliativa konsultteamet kan ge föreläsningar efter förfrågan från 

varje förvaltnings nätverk. Palliativa konsultteamet anordnar länsövergripande nätverksträffar.  
 

Uppdragsgivare  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Närmsta chef (Datum, underskrift samt textat)  

 

 

Uppdragstagare  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Palliativt ombud (Datum, underskrift samt textat)  

 

 

Uppdraget gäller fr.o.m. ________________ t.o.m._______________________ 


