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Uppdragsbeskrivning för palliativ samverkansgrupp 

i Finspång, Söderköping, Valdemarsvik och Norrköping  
 

Bakgrund 
Nätverket för palliativ vård i östra Östergötland har tidigare letts av Palliativt Kompetenscentrum 

(PKC) i Östergötland. 2010 togs ansvaret över helt av kommunerna och en styrgrupp med 

representanter från de fyra kommunerna bildades för att föra den palliativa arbetsprocessens 

framåt. 2014 beslutades att nätverket skulle delas i två delar. Norrköping blev en egen del och 

övriga tre kommuner bildade tillsammans en del. Finspång, Söderköping och Valdemarsvik 

beslutade att bilda en gemensam palliativ samverkansgrupp. Norrköpings kommun återansluter 

till samverkan i östra Östergötland september 2022.   

 

Mål 
Samverkansgruppens mål är att stärka förutsättningarna för att den palliativa processen ska 

utvecklas inom den kommunala palliativa vården. Det palliativa arbetet ska utgå från 

evidensbaserade arbetsmetoder och sträva mot hög vårdkvalitet inom samtliga fyra kommuner.  

 

Syfte 
Samverkansgruppens syfte är att leda, inspirera, stödja och följa upp det palliativa arbetet i 

respektive kommun samt att gemensamt föra den palliativa arbetsprocessen framåt. 

 

 

Uppdragsgivare 
Verksamhets-/ enhetschefer enligt HSL är uppdragsgivare och ansvariga för den palliativa 

samverkansgruppen. Uppdraget sker i samverkan med medicinskt ansvariga sjuksköterskor/ 

medicinskt ansvariga för rehabilitering. 

 

Representanter i gruppen  
• En chef från varje kommun. 

• En MAS/MAR från varje kommun. 

• Legitimerad personal med uppdrag att samordna palliativ vård från varje kommun (med 

fördel en sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt eventuell 

specialistundersköterska inom palliativ vård). 

• Representant från PKC adjungeras  

 

 

 



                     

 

 

 

Arbetssätt 
• Samverkansgruppen träffas fyra eftermiddagar per år. 

• Alla möten hålls i Söderköping/digitalt.  

• Värdkommunen utser ordförande och sekreterare. 

• Ordförande till nästkommande möte kallar till möte två veckor före utsatt datum genom 

att maila ut dagordning. 

• Ärenden till dagordningen anmäls i förväg till utsedd ordförande. 

• Sekreteraren för mötet skriver minnesanteckningar och mailar ut dem till alla i 

samverkansgruppen.  

 

Samverkansgruppen ansvarar för att 
• Fortlöpande ta upp frågor som rör kvalitet, utveckling, samarbete både internt och externt 

och statistik från Svenska Palliativregistret.  

• Deltagarförteckningen kontinuerligt uppdateras.  

• Revidera gemensamt framtagna dokument vartannat år samt vid behov. 

 


