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Utredning Palliativ vård i Jönköpings 
län 
 

Bakgrund  
Presidiet i regionens nämnd för hälso- och sjukvård och folkhälsa samt 
Primärkommunalt samverkansorgan har enats om en gemensam 
utredning angående den palliativa vården i Jönköpings län. Utredningen 
ska inrymma pågående gemensamma utvecklingsarbeten i samverkan 
inom den palliativa vården. Innan arbetet påbörjas ska en 
uppdragsbeskrivning antas av uppdragsgivarna. 
 
Det finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård. Det syftar till att 
beskriva palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund 
eller andra faktorer. Vårdprogrammet ska tillsammans med 
Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd från 2013 och Svenska 
palliativregistret utgöra en gemensam grund för bra omhändertagande av 
personer i livets slutskede.  
 

Socialstyrelsen genomförde under 2016 en nationell utvärdering av 
palliativ vård i livets slutskede med utgångspunkt från följsamheten till det 
nationella kunskapsstödet. Där identifierades följande 
förbättringsområden: 
 
• Samverka för att få en gemensam syn på processen för en god 

palliativ vård. 
• Erbjuda fortbildning till personal för att kunna ge en god palliativ vård. 
• Erbjuda handledning till personal. 
• Fler personer med behov av palliativ vård i livets slutskede behöver 

erbjudas munhälsobedömning. 
• Öka andelen personer med behov av palliativ vård i livets slutskede 

som smärtskattas. 
• Fler personer med behov av palliativ vård i livets slutskede behöver 

erbjudas brytpunktssamtal. 
• Fler patienter behöver vårdplaneras tillsammans med samtliga aktörer 

för att vården ska vara patientsäker. 
• Fler verksamheter behöver tillgång till palliativa rådgivningsteam. 
• Fler verksamheter behöver erbjuda stöd till närstående. 
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• Fler verksamheter behöver ha rutiner för efterlevandesamtal. 
• Säkerställ palliativ vård för barn och ungdomar genom att det finns 

rutiner för hur den palliativa vården ska ske. 
 
Syfte 
Syftet med utredningen är att i Jönköpings län säkra en likvärdig palliativ 
vårdkedja som möter de nationella kraven för bra omhändertagande av 
personer i livets slutskede.  

Aktuellt i Jönköpings län  
En workshop på uppdrag av strategigrupp äldre genomfördes under 2016. 
Syftet var att deltagare tillsammans skulle diskutera och förstå hur en god 
och jämlik palliativ vård i länet kan skapas. Följande utvecklingsområde 
identifierades på workshopen: 
 

 Teamsamverkan 

 Styrning och ledning av palliativ vård 

 Kompetensutveckling palliativ vård i länet 

 Kompetensförsörjning ST-läkare 

 Förenklad läkemedelsprocess 

 Resultatuppföljning och förbättringsarbete 
 
Dessa utvecklingsområden stämmer väl överens och inrymmer flera av de 
områden som Socialstyrelsen identifierat i sin utvärdering.  
 
På uppdrag av strategigrupp äldre omformades den tidigare 
processgruppen för palliativ vård till en länsgrupp för samverkan i palliativ 
vård. Strategigruppen prioriterade följande områden som 
samverkansgruppen skulle fortsätta arbeta med: 
 
- Arbeta fram vision och gemensamma målsättningar för palliativ vård i 

länet  
- Arbeta fram en struktur och utformning av den palliativa vården i länet 

där kvalitetsgap är identifierade och det finns lösningsförslag. 
Lösningsförslag i strukturella frågor förankras i strategigrupp äldre för 
beslut.  

- Arbeta fram kompetensutvecklingsmodell för allmän palliativ vård som 
är gemensam för länet. 

 
En processledare tillsattes under våren 2017. Under våren/sommaren har 
en kartläggning påbörjats, inom kommun, slutenvård och primärvård. 
Kartläggningen innefattar data ur Svenska palliativregistret samt ett nuläge 
kring kompetens, samverkan och organisation i de olika verksamheterna. 
Kartläggning kommer användas för att identifiera GAP för gruppens 
fortsatta arbete kring kompetensutveckling och gemensamma processer i 
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den palliativa vården i länet. Kartläggning visar på att 
kompetensutveckling i länet framför allt behöver inriktas på: 
 

 Smärtskattning och övrig symtomskattning 

 Munhälsobedömning  

 Brytpunktssamtal  

 Efterlevandesamtal  
 
En sammanställning av en inventering/frågeställning till kommunerna i 
länet angående angelägna förbättringsområden genomfördes i juni och 
visar på samma områden som Socialstyrelsen och workshopen 2016. 
 
En handlings- och aktivitetsplan för hösten 2017 och våren 2018 är 
påbörjad och ska fastställas i strategigruppen hösten 2017. 
 
Förslag till beslut: 
– att Länsgruppen för samverkan för palliativ vård, på uppdrag av 
Strategigrupp äldre, fortsätter sitt påbörjade arbete gällande utveckling av 
den palliativa vården, utifrån bästa tillgängliga kunskap  
 
– att ett gemensamt vårdprogram för palliativ vård i länet tas fram och 
ligger till grund för det gemensamma arbetet 
 
– att samverkansgruppen får i uppdrag att utreda de organisatoriska 
förutsättningarna för allmän och palliativ vård, inklusive vårdplatser 
 
 – att utredningen före årsskiftet återrapporteras för erforderliga beslut.  
 
 
   
 
  
 

Ulrika Ribbholm 
Ulrika Stefansson 
Emma Grundström 


