
      
   

    

  

Uppdragsbeskrivning palliativa ombudssamordnare 
 

 
En ombudssamordnares roll är ett utökat ansvarsområde utifrån intresse och kvalifikationer. Som 
palliativa ombudssamordnare är du ett föredöme och stöd till alla dina kollegor i att ge god 
palliativ vård till den som är sjuk och dennes närstående. Palliativa ombudssamordnare är 
sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterska utsedd av chef för uppgiften. Ni ska 
tillsammans med ombuden ge arbetsplatserna bra förutsättningar att arbeta utvecklande med 
palliativ vård såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå.  
 
Du som palliativa ombudssamordnare inbjuds till ombudssamordnarträffar 2 gånger/termin. 
Du som palliativa ombudssamordnare ansvarar för ombudsträffar på arbetsplatsen 2 
gånger/termin.   
 
 

I rollen som palliativa ombudssamordnare behöver du: 

   

• Vara trygg i din yrkesroll och vara väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde  

• Vara intresserad av och vilja utveckla den palliativa vården på din arbetsplats 

• Ha god kunskap om den palliativa vårdens förhållningssätt, vad det innebär och tillämpa 

detta i ditt dagliga arbete 

• Ha god kännedom om och arbeta efter aktuella rutiner och riktlinjer gällande palliativ 

vård 

• Förstå och värdesätta teamets olika professioner och att ni tillsammans blir en helhet  

• Ha dina kollegors förtroende och finnas tillgänglig som en kunskapsresurs och stöd 

• Vara kommunikativ och kunna prata inför kollegor och chefer, t ex på APT 

• Ha kunskap om närståendestöd och se närstående som en viktig resurs 

• Delta aktivt på obligatoriska ombudsträffar och ombudssamordnarträffar. 

• Se det friska som en resurs och värna patientens livskvalitet 

• Ha god kännedom om och kunna vara ett stöd till kollegor när det gäller 

dokumentationen vid palliativ vård 

• Tillsammans med chef ha översyn över att rutiner och riktlinjer följs och att de palliativa 

ombuden får det stöd de behöver i sitt dagliga arbete runt den palliativa patienten. 

• Tillsammans med chef följa resultat i svenska palliativregistret, använda resultaten i 

förbättringsarbeten i verksamheten och vara en länk till palliativa vårdsamordnare.  



      
   

    

  

 
 

Detta innebär att du i din roll som sjuksköterska är ett stöd till kollegor vid: 

 

• Initiering av palliativ vård och brytpunkter (innefattar också person och närstående i 

processen.) 

• Symtombedömning, skattning med skattningsinstrument, symtomlindring och 

uppföljning 

• Bedömning och utvärdering av omvårdnadsåtgärder som munvård, vak etc 

• Dokumentation vårdplan palliativ vård tidig och sen fas. 

• Introduktion i palliativ vård för nya sjuksköterskor  

• Ansvara för registrering i palliativa registret 

 
Detta innebär att du i din roll som Arbetsterapeut är ett stöd till kollegor vid: 

 

• Tillämpning av ett arbetssätt som underlättar och stödjer den enskilde att klara dagliga 

aktiviteter så självständigt som möjligt. 

• Iakttagelser och bedömning av försämrad aktivitetsförmåga inför ställningstagande till 

palliativ vård 

• Symtomobservation, skattning med skattningsinstrument, rapportering och uppföljning 

• Introduktion av nya arbetsterapeuter i palliativ vård 

 

Detta innebär att du i din roll som undersköterska/ baspersonal är ett stöd till kollegor vid: 

 

• Observation och rapportering av förändringar av hälsostatus 

• Observation, utförande och dokumentation av omvårdnadsåtgärder som munvård, vak 

etc 

• Symtomobservation, skattning med skattningsinstrument, rapportering och uppföljning 

• Introduktion av ny personal på enheten i palliativ vård 

• Genomförande av E-utbildning 

 
 
 
 
 
 



      
   

    

  

Datum   
 

____________________  
    
Ombud  
  
___________________________________________  
  
Enhetschef  
  
___________________________________________  
 

Detta uppdrag gäller tillsvidare och följs upp i samband med de årliga utvecklingssamtalen. Om 
du vill avsluta ditt uppdrag tidigare, meddela ansvarig chef. Chef ansvarar för att utse nytt ombud 
och meddela palliativa vårdsamordnare.   
 
 
 
Beslutad av vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 2020-11-17 
 

 


