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Årsplan för Palliativa rådet i Sörmland, 2018 
 
Palliativa rådet i Sörmland arbetar på uppdrag från Länsstyrgruppen i Sörmland i 
enlighet med RCC (Regionalt cancercentrum) Uppsala- Örebro.  
 
Rådet ska utgöra en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen samt inom 

fokusområdet verka för likvärdig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.  
 
Mål 
Palliativa rådet ska bidra till att säkerställa en god vård i livets slut på lika villkor oavsett 
bostadsort, boendeform, vårdform, ålder och sjukdom  
 
Mål-värden 
Att samtliga länets kommuner och landsting når upp till Socialstyrelsens mål-värden för palliativ 
vård  
 

Prioriterade områden 2018 
• Att fortsätta verka för de förbättringsförslag som palliativa rådet föreslog som 

förbättringsåtgärder, utifrån Socialstyrelsens utvärdering av det nationella 
kunskapsstödet för den palliativa vården, genomförs (dvs ökad registrering, 
stödfunktioner, utbildning/fortbildning samt handledning) 

 

• Hålla rådsmöten, 3 stycken halvdagsmöten samt 1 heldagsmöte med rådets 
ledamöter. Önskvärt är att rådsmötena sker via Skype.  

 

• Arrangera utbildning inom området palliativ vård för alla yrkeskategorier 

 

• Skapa samverkan med närliggande verksamheter, tex anhörigstöd i samverkan  

 

• Vara med och verka för palliativa vårdens roll i den SSIH-organisation som nu är under 
omorganisation  

 

• Fortsätta diskussioner och planeringsarbete för att möjliggöra vård av de allra sjukaste 
barnen med hjälp av SSIH 

 

• Delta i samarbetet kring barn som närstående 
 

• Arbeta för att rådets representation skall bli komplett enligt vårt uppdrag. I dag saknas 
bland annat representation från kirurg-, medicinkliniker, primärvård och flera 
kommuner  
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Dessutom fortsätta att 
• Följa kunskapsutvecklingen inom området 

• Bevaka utbildningsbehov samt initiera och medverka i utbildningsaktiviteter 

• Bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning 

• Arbeta fram beslutsunderlag inom samverkan för närvård 

• Initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt 

• Följa utvecklingen i enlighet med närvårdens gemensamma mål 

• Vara remissinstans inom området palliativ vård 

• Aktiviteter tex utbildningar och uppföljningar mm som anordnas av råden ska även 
riktas till privata utförare av vård och omsorg 

• Vara en mötesplats och en tankesmedja inom området palliativ vård 

• Årligen redovisa en årsplan och en årsberättelse 
 
 
Bilaga – Aktivitetsplan 2018 




 

 

 


