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Uppdragsbeskrivning för palliativa ombud i Värmland. 

 

Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska bedrivas inom olika vårdformer som öppenvård, 
slutenvård, kommunal vård och omsorgsboenden samt eget boende. För att uppnå en god palliativ 
vård är samverkan mellan vårdgivare en förutsättning.  

 

Palliativa rådet har beslutat att göra en satsning för att öka kompetensen inom palliativ vård hos 
vårdpersonal inom ovanstående verksamheter i Värmland. Som ett led i denna satsning bildas 
nätverk av palliativa ombud från alla verksamheter i samarbete med de palliativa teamsköterskorna i 
Värmland. 

 

Mål 
Målet med att införa palliativa ombud i Värmland är att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra den 
palliativa vården i livets slut. 

 

Uppdragsgivare 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Närmsta chef 
 

 

Uppdragstagare 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Palliativt ombud 
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Beskrivning av rollen palliativa ombud 
 

Ombuden ska arbeta strategiskt och operativt med utbildning, uppföljning och stöd till respektive 
verksamhet. Nätverket ska också fungera som stöd för varandra och ge utrymme för gemensamma 
etiska reflektioner. 

 

Att med stöd av sina lokala palliativa teamsköterskor arbeta aktivt för att vidareutveckla den 
palliativa vården inom sitt ansvarsområde. 

 

Arbetsuppgifter och tidsåtgång  
 

 Undertecknad uppdragsbeskrivning för palliativa ombud 
 Webbutbildningen, vilken tar cirka två timmar, genomförs på egna arbetsplatsen. Visa 

diplom för närmsta chef 
 En introduktionseftermiddag i Karlstad för nya palliativa ombud  
 En eftermiddag per termin delta i uppföljande nätverksträff med sitt lokala palliativa 

team  
 Delta på en årlig utbildningsdag för samtliga ombud i Värmland 

 Ombuden ansvarar för att sprida nyvunnen kunskap på sin arbetsplats med stöttning av 
närmsta chef till exempel på APT, arbeta med rutiner eller som en specifik satsning 

 
 
 
 

Uppdragsbeskrivningen utarbetad av: Palliativa rådets utbildningsgrupp 

 

Nätverket av palliativa ombud är ett samarbete mellan Värmlands kommuner och 

 Region Värmland 


