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Avsändare:  Mottagare: 
RCC Mellansverige Palliativa råd i sjukvårdsregionen 
  LPO palliativ vård i sjukvårdsregionen 

Rekommenderad uppdragsbeskrivning för palliativa råd i 
Sjukvårdsregion Mellansverige 

Bakgrund 
För att möjliggöra en likvärdig palliativ vård i hela sjukvårdsregionen bör varje region ha ett 
formellt palliativt råd/LPO palliativ vård med tydligt uppdrag och mandat att föreslå åtgärder 
och förändringar i organisationen av arbetet. Rådet ska verka för att fånga upp behov och 
strukturera insatser samt utveckla det multidisciplinära teamarbetet inom den palliativ vården. 
Rådets sammansättning möjliggör en bättre samverkan mellan olika vårdgivare.  
 
Palliativ vård ska erbjudas på allmän respektive specialiserad nivå beroende på patientens behov. 
Varje region ansvarar för att patienter vid behov har tillgång till palliativ vård inom såväl 
slutenvård som öppenvård samt i samarbete med andra aktörer. Varje kommun ansvarar för att 
patienter som vårdas i kommunen har tillgång till palliativ vård oavsett om de vårdas i hemmet 
eller på särskilt boende.   
 

Organisation och sammansättning av palliativa råd 
Rådet har en rådgivande funktion till ledning och verksamheter. Det ska bestå av representanter 
från slutenvård och primärvård samt representanter från kommunerna i hela regionen och bör 
sammanträda minst 4 ggr per år. Deltagarnas arbetstid och kostnader för att delta i rådet täcks 
av respektive huvudman.  
 

Mål 
Palliativa råd/LPO palliativ vård ska verka för att 

• Säkerställa en god och jämlik palliativ vård för alla oavsett diagnos, vårdform eller 
bostadsort i regionen. 

• Utveckla den palliativa vården i samma takt som övrig hälso- och sjukvård. 
• Den palliativa värdegrunden ska vara en självklar utgångspunkt för berörds vårdgivare. 

 

Uppdrag  
• Verka för utveckling av samarbete mellan sjukhus, kommuner och övriga vårdenheter i 

regionen samt att ingå i nätverk med palliativa kompetenscentrum i landet 
• Vara ingång för RCCs arbetsgrupp för palliativ vård och RPO ÄH gällande palliativa 

frågor samt sprida information och regionala och nationella aktiviteter på området, till 
exempel nationella vårdprogram och riktlinjer. 
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• Implementera de aktuella nationella vårdprogrammen för palliativ vård med hänseende till 
regionens förutsättningar 

• Bevaka att den palliativ vården beaktas i andra vårdprogram och riktlinjer 
• Den enskilda ledamoten har ett ansvar att återföra information till den organisation hen 

representerar 
• Initiera och medverka till utbildningsinsatser i samarbete med regionens vårdgivare, 

kommuner och universitet/högskolor. 
• Inventera behoven av kompetensutveckling inom palliativ vård i regionen och föreslå 

utbildningsinsatser 
• Definiera behov och inriktning av FoU-arbete inom palliativ vård i regionen 
• Följa upp statistik från Svenska palliativregistret och använda detsamma som grund i 

förbättringsarbete. 
• Stödja regioner och kommuner i deltagande och utvärdering av resultaten i Svenska 

Palliativregistret. 
• Vara en kunskapskälla i regionen med enkel och lättillgänglig information. 

 
Denna beskrivning är en rekommendation och varje region behöver formulera en egen 
uppdragsbeskrivning utifrån lokala förutsättningar och behov.  
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Verksamhetschef,  

RCC Mellansverige 
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