
 

MISSIV RJL 2017/1521  

2018-05-17      

  

 

Kommunal utveckling  

Avsändare  

Primärkommunalt samverkansorgan 

 

Utredning av den palliativa vården i 
Jönköpings län 

 

Förslag till beslut 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna, 

 

att ge PKS presidium i uppdrag att, tillsammans med nämnden för folkhälsa och 

sjukvårds presidium, ta fram förslag avseende nytt utredningsuppdrag. 

 

Bakgrund 
Nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län samt 

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har enats om att en gemensam 

utredning av den palliativa vården i Jönköpings län ska genomföras. Syftet med 

utredningen är att för boende i länet säkra en likvärdig palliativ vårdkedja som 

möter de nationella kraven för bra omhändertagande av personer i livets slutskede. 

I uppdragsbeskrivningen för utredningen finns följande aktuella beslutspunkter: 

  

 att länsgruppen i 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 för palliativ vård får i uppdrag att utreda de 

organisatoriska förutsättningarna för allmän och specialiserad palliativ 

vård, inklusive vårdplatser. 

 

Utifrån uppdragsbeskrivningen bedöms den första punkten vara ett redan 

pågående arbete och den andra punkten bli en naturlig fortsättning utifrån denna 

utredning och berörs inte. Huvudfokus i utredningen ligger därför på den tredje 

punkten.  
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Ansvaret för utredningen har lämnats till länets samverkansgrupp för palliativ 

vård och huvudansvariga för utredningen är Ulrika Ribbholm, Qulturum, 

processledare för samverkansgruppen för palliativ vård samt Emma Grundström, 

FoU-ledare på Kommunal utveckling. Utredningen bygger på nationella 

styrdokument såsom Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ 

vård i livets slutskede, utvärderingen av kunskapsstödet, uppgifter från det 

nationella kvalitetsregistret Svenska palliativregistret samt av Socialstyrelsen 

framtagna indikatorer och målnivåer för dessa. Utredningen utgår även från 

identifierade utvecklingsområden som tagits fram i samverkan mellan länets 13 

kommuner och Region Jönköpings län. 
 

Beslutsunderlag 
 Utredningen av den palliativa vården i Jönköpings län 

 

 

 

Ola Götesson 

Utvecklingschef 

Kommunal utveckling 

Region Jönköpings län 


