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Projektdirektiv - Palliativ vård av barn 

Den pågående sjukvårdsregionala barncancersatsningen i Mellansverige gör en särskild 

satsning på palliativ vård av barn.  

Varje region* ges möjlighet att äska medel för projekt om upp till 1 000 000 kr för utveckling av 

den palliativa vården för barn, oberoende diagnos, i syfte att implementera det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård av barn samt det personcentrerade och sammanhållna 

vårdförloppet.  

* Gäller ej Region Värmland som får ta del av medel från barncancersatsningen via RCC Väst. 

Kriterier 

Nedanstående kriterier ska beaktas i ansökan: 

• Projektet ska ligga i linje med regionernas ansvar för erbjudande av vård/given vård 
och regionens övriga utvecklingsarbete av den palliativa vården. 

• Projektet ska gagna patienter från hela regionen i så hög grad som möjligt. 

• Projektet ska ha ett långsiktigt perspektiv och bidra till bestående förbättringar av den 
palliativa vården. 

• Sökta medel ska vara rimliga i förhållande till planerade aktiviteter och förväntat utfall. 

• Respektive regions rutiner för inköp av varor och tjänster ska följas. 

• Medel för forskningsprojekt beviljas inte. 
 

Förslag på insatser 

Mellansveriges regioner har kommit olika långt i utvecklingen av den palliativa vården och 

projekt kan behöva utformas på olika sätt. Nedan listas exempel på aktiviteter och 

förbättringsarbeten som skulle kunna ingå: 

- Kartläggning av den palliativa processen i regionen för fortsatt arbete med identifierade 
förbättringsområden 

- Kompetenslyft inom palliativ vård  
- Etablering av strukturer och samarbeten för tydligare och smidigare remissvägar 
- Framtagande av styrdokument och rutiner samt implementering av dessa 
- Skapa rutin för att möjliggöra uppföljning av den palliativa vården, bland annat via 

Svenska palliativregistret 
- Möjliggöra för barn med palliativa vårdbehov att i så stor utsträckning som möjligt 

vårdas i hemmet 
- Utveckling av psykosocial handledning för berörd personal 

 

Medel kan användas för att ta in externt stöd för att möjliggöra framdrift av projektet.  
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Ansökan 

Ansökan skickas senast 31 oktober 2023 till info@rccmellan.se. Ansökan ska vara förankrad i 

den egna regionen, ska signeras av berörda verksamhetschefer samt av ordförande för det lokala 

cancerrådet/lokalt programområde cancer. Ansökningar kommer hanteras löpande för att 

möjliggöra uppstart av projekt innan deadline för ansökan.  

Vid frågor kontakta Annika Larsson (annika.larsson@rccmellan.se, 076-1403809). 

Rapportering 

Projektägaren ansvarar för att styrgruppen får löpande statusuppdatering kring projektet, 

företrädesvis genom projektledaren Till några av de 6-7 årliga styrgruppsmötena kommer det att 

begäras en kort skriftlig statusrapportering (mall kommer att tillhandahållas). 1-2 gånger per år 

önskas deltagande av projektledaren för en 20-30 minuter lång presentation av arbetet som 

utförts dittills och planen framåt. 

När barncancersatsningens styrgrupp beviljat ekonomiskt stöd utbetalas hälften av de beviljade 

medlen. Vid godkänd halvtidsavstämning, då projektplan (enligt den enskilda regionens 

projektmodell) och projektets framdrift redovisas, utbetalas den andra hälften av det beviljade 

beloppet. Datum för halvtidsavstämning är beroende av typ av projekt och bestäms tillsammans 

med projektägaren i samband med att medel beviljas, men ska ske så att utbetalning av 

resterande medel kan genomföras senast 31 december 2024. Projektägare ansvarar även för att 

tillhandahålla styrgruppen med en skriftlig slutrapport senast en månad efter projektets avslut.  
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