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Arbetsbeskrivning för ombud för palliativ vård 

inom kommunal vård - och omsorg 
 

Palliativa vård 

När en människa når en hög ålder och/eller bot av livshotande sjukdom inte längre är möjlig 

krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både 

patient och närstående. Då är palliativ vård – lindrande vård aktuell. Palliativ vård är en 

helhetsomhändertagande vård. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet 

till den som är svårt sjuk, ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra 

besvärande symtom. Den palliativa vården ska inte bara lindra fysisk smärta utan även 

erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående. Den 

palliativa vården ser döendet som en naturlig del av livet och en normal process. Den stödjer 

människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. 

Teamarbete mellan olika yrkesgrupper är en förutsättning för god palliativ vård. 

Omvårdnadspersonal utför mycket av den palliativa vården av personer inom den kommunala 

och privata hälso- och sjukvården. De har därför en central roll för att vården och omsorgen 

ska fungera. 

 

Mål 

Målet med ombud för palliativ vård i kommunal och privat vård och omsorg är att 

tillsammans med legitminerad personal, chef och MAS/MAR tydliggöra, förbättra, utveckla 

och kvalitetssäkra palliativ vård.  

 

Uppdragsgivare 

Till ombud för palliativ vård utses vård - och omsorgspersonal. Enhetschef är uppdragsgivare 

och utser i samråd med lokala samordnare för palliativ vård ombud som får ett personligt 

uppdrag. 

 

 

 



                                                                    
 

Uppdraget som ombud för palliativ vård  

• Förutsätter ett genuint intresse för ämnesområdet palliativ vård.  

• Innebär att schematekniskt tillsammans med sin chef planera så man kan delta i de 

träffar som anordnas för ombud för palliativ vård.  

• Innebär att ansvara för och aktivt arbeta tillsammans med legitimerad personal som 

har ansvar för palliativa samordning i aktuell kommun med att kontinuerligt bedöma 

kunsaps- och utvecklingsbehov samt att utveckla och sprida kunskap om palliativ vård 

på den enhet man arbetar.  

• Innebär ett ansvar för introduktion i palliativ vård för nyanställd omvårdnadspersonal 

på enheten där framtagna rutinerna för palliativ vård presenteras. 

• Är knutet till den enhet man arbetar och innebär att då man avslutar sin tjänst så 

upphör uppdraget som ombud för palliativ vård.  

 

Utvärdering av uppdraget 

• Sker årligen av ombud och chef om hur arbetsbeskrivningen i det praktiska arbetet har 

uppfyllts. 

Härmed accepterar jag uppdraget som ombud för palliativ vård: 

Underskrift: ______________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________________________  

 

Datum: _______________________Enhet/område: ________________________________ 

 

Ansvarig chef som har tagit del av denna arbetsbeskrivning: 

 

Underskrift: _______________________________________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________________________________ 

 

Underskrivet uppdrag förvaras hos enhetschef. Kopia till ombud samt vid önskemål till 

ansvariga för palliativ samordning i aktuell kommun.  

 


