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Uppdragshandling
Palliativa vårdsamordnare

Uppdragshandling
Uppdragshandling
Mellan ansvarig chef …………………………………………...…………………………….
och palliativ vårdsamordnare……………………………………………………………..……
har följande överenskommelse träffats Örebro den ………………………. (datum).
Palliativa vårdsamordnarnas anställning är:
•

Sjuksköterska med uppdrag som palliativ vårdsamordnare

1. Syftet med uppdragshandlingen
Syftet med uppdragshandlingen är att klargöra uppdraget inför ansvarig chef och palliativ
vårdsamordnare.
Handlingen ska undertecknas vid anställning. Avstämning ska ske årligen vid planerings/utvecklings-/medarbetarsamtal.
Andra arbetsuppgifter och ansvarsområden kan även ingå som är specifika för tjänsten i det
område man är anställd i. Sådana uppdrag regleras i en bilaga till denna uppdragshandling.
2. Mål och ramar
Palliativ vårdsamordnare åtar sig att samordna planeringen av hälso-, sjukvårds- och
omsorgsinsatser vid utskrivning från sjukhuset för palliativa patienter.
De palliativ vårdsamordnarna är anställda av Myndighetsavdelningen, utredningsenheten Hälsooch sjukvård.
Palliativ vårdsamordnare ska utifrån ett professionellt förhållningssätt följa författningar, avtal,
lagar och riktlinjer som reglerar verksamhetsområdet hälso-, sjukvård, vård och omsorg samt
arbeta för att uppsatta mål för verksamheten nås.
3. Uppdraget
Palliativ vårdsamordnare ska självständigt och i teamarbete med övrig personal inom den
kommunala hälso- och sjukvården och inom regionens och primärvårdens sjukvårdsorganisation
verka för de patienter som är i livets slutskede och har behov av hälso- och sjukvård.
Målsättningen är att den enskilde ska känna trygghet, begriplighet och delaktighet under och efter
vårdplaneringen. Efter sjukhusvistelsen ska den enskilde få rätt vård och omsorg i rätt tid, på rätt
plats och av rätt person.
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I palliativa vårdsamordnares uppdrag ingår att ansvara för:

•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckla en arbetsmodell/uppdragshandling utifrån nationellt vårdprogram för palliativ
vård och den palliativa riktlinjen som grund.
Samordna planeringen av hälso-, sjukvård- och/eller omsorgsinsatser för patienter med
palliativ remiss vid utskrivning från sjukhuset.
För patienter med palliativ remiss utreda, bedöma, fatta beslut och dokumentera i
ärenden enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen
Säkerställa informationsöverföringen mellan Region Örebro Län och Örebro kommun
Säkerställa att kompetens kring palliativ vård i Örebro kommun bibehålls och utvecklas.
Ge råd och stöd till personal som bedriver palliativ vård i Örebro kommun.
Skapa rutiner kring vårdplanering av palliativa patienter
Mäta, följa och återkoppla med stöd av Svenska palliativ registret

4. Kvalitet och uppföljning
Palliativ vårdsamordnare ska inom sitt verksamhetsområde medverka till att verksamheten kan
drivas så effektivt som möjligt, med god kvalitet och med hög kostnadsmedvetenhet. Palliativ
vårdsamordnare ska vara delaktig i arbetet med verksamhetsplanering och
verksamhetsuppföljning.
För att nå god kvalitet krävs kontinuerliga förbättringar och förnyelse i hela verksamheten. En
förutsättning för detta är ett systematiskt förbättringsarbete. Arbetet ska genomsyra
verksamheten och förutsättningen är ett arbetsklimat som stimulerar till kreativa förslag och nya
idéer.
I palliativ vårdsamordnares uppdrag ingår att:
• upprätthålla och utveckla sin professionella kompetens
• utvärdera och utveckla överenskommelser, arbetssätt och rutiner
• på uppdrag medverka i gemensamma utvecklingsprojekt
• delge kollegor och övriga i teamet egen förvärvad kompetensutveckling
5. Arbetsmiljö
I uppdraget ingår ett medansvar för arbetsmiljön vid arbetsplatsen, vilket huvudsakligen innebär
följande:
• aktivt bidra till ett gott arbetsklimat,
• informera sig om och följa de föreskrifter, instruktioner, arbetsmiljöregler och rutiner som gäller
för arbetsplatsen,
• aktivt samarbeta med arbetsgivaren beträffande arbetsmiljön och delta i åtgärder som behövs
för att goda arbetsförhållanden ska råda och utvecklas,
• uppmärksamma och påtala risker och brister i arbetsmiljön.
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6. Samverkan
I palliativ vårdsamordnares uppdrag ingår att samverka med andra yrkeskategorier samt med
andra verksamheter och organisationer. I uppdraget ingår att enligt överenskommelse med
ansvarig chef delta i olika arbetsgrupper för samverkan.
7. Förutsättningar
Förutsättningar för att klara uppdraget är att varje palliativ vårdsamordnare får kontinuerligt stöd,
handledning, fortbildning och kompetensutveckling för sitt arbete.
8. Överenskommelsens giltighet
Denna överenskommelse gäller från och med.………….. (datum) med avstämning i samband
med planerings-/utvecklings-/medarbetarsamtal.
Överenskommelsen kan när som helst omprövas efter initiativ av någondera part.

Örebro den………………………
……………………………………………..
Palliativ vårdsamordnare

…………………………..……………………
Enhetschef
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