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Funktionsbeskrivning för lokala samordnare av palliativ vård  

och representanter till samverkansgrupp för palliativ vård 

 i östra Östergötland  
 

Mål  
Målet med lokala samordnare av palliativ vård är att tydliggöra, utveckla och kvalitetssäkra 

den palliativa vården i respektive kommun samt att delta i samverkansgruppen för palliativ 

vård i östra Östergötland.  

 

Uppdragsgivare  
Verksamhets-/enhetschefer inom hälso- och sjukvård är uppdragsgivare och utser dessa 

representanter till samverkansgruppen, som därmed får ett personligt uppdrag. Till lokala 

samordnare och representanter till samverkansgruppen kan legitimerad personal samt 

specialistundersköterskor inom palliativ vård utses.  

 

Uppdraget  
• Förutsätter ett genuint intresse för palliativ vård.  

• Innebär att du är huvudrepresentant för palliativ vård inom ditt verksamhetsområde.  

• Innebär att fortlöpande ta del av och sprida nya rön/forskning inom det palliativa 

området.  

• Innebär att fortlöpande i den egna verksamheten, implementera arbetsuppgifter och 

dokument som framtagits av palliativa samverkansgruppen. 

• Innebär ansvar för att regelbundet gå igenom arbetsbeskrivningen med de lokala 

ombuden för palliativ vård samt återkoppla till ansvarig chef vid behov. 

• Innebär ansvar för att kontinuerligt anordna träffar för ombud inom palliativ vård. 

• Innebär att årligen utvärdera arbetet som sker kring palliativ vård samt följa upp 

arbetet med chef samt eventuellt besöka chefs/ledningsgrupp och informera om 

pågående arbete.  

 

 

 

 

 



 
 

Kompetens- och kompetensutveckling  
Den som utses till lokal samordnare och representant till samverkansgrupp för palliativ vård 

är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal alternativt specialistundersköterska inom palliativ 

vård. Grundläggande kompetens i allmän palliativ vård är en förutsättning för att kunna anta 

detta uppdrag. Studier på avancerad nivå kan sökas på eget initiativ. 

 

Deltagande bör ske i Palliation sydöst, en regional konferens som anordnas årligen för utbyte 

av erfarenheter och nya rön inom palliativ vård. 

 

Tidsåtgång  
Verksamhets-/enhetschefen ger förutsättningar och godkänner att arbetstid avsätts för detta 

uppdrag. Det innefattar tid både för externt deltagande i utbildning, möten samt för internt 

arbete inom området.  

 

Exempel på tidsåtgång för lokala samordnare av palliativ vård  
 

Uppgift Uppskattad tid/år 

Möten med palliativa samverkansgruppen 4 halvdagar/år 16 timmar 

Förberedelse inför palliativa samverkansgruppen  

60 timmar 
Förberedande arbete inför träffar med lokala ombud 

Träffar med ombud för palliativ vård  

Uppföljning/kvalitetsarbete för palliativt arbete 

Förberedelse och information på arbetsplatsträffar 

Tid för egen kompetenshöjning 30 timmar 

Palliation sydöst 

 

Aktivt arbete under vår- och hösttermin uppskattas till ca 5 % av en heltidstjänst. Ca 100 

timmar/år. 


