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RPG-distrikt Småland-Öland 
 

 

Nätverket 

””KKPPRR  llyyssssnnaarr    

ppåå  oossss!” 
 

 
 
 

 På nytt har frågan om palliativ vård dykt upp. Socialstyrelsen 
 konstaterar i en kartläggning att det finns stora ojämlikheter i 
 landet.  

 Stödet till personal och anhöriga ser också olika ut. 

  

Till dig som är närstående! 

Betaniastiftelsen - som har sina rötter i Metodistkyrkan och 
numera har sin tillhörighet i Equmeniakyrkan - har tagit fram ett 
fint material om stöd till närstående i samband med palliativ 

vård. 

Materialet beskriver olika faser i den palliativa vården och att 

söka hitta ett hopp mitt i allt det svåra som händer. 

”Som sjuk och närstående ska man alltid känna att man inte är 

övergiven”. 

 
Läs mer: 

Till dig som är närstående, Betaniastiftelsen 
Materialet är en del av Palliationspraktikan. 

 

 

Enligt Socialstyrelsens enkät är det främst undersköterskor i 
primärvården som får minst handledning i den palliativa vården. 
Cirka 25 procent svarar ”aldrig” på frågan om man erbjudits 

handledning. 

För den som vill få fram mer fakta rekommenderas att söka 
vidare på Socialstyrelsens hemsida där det finns olika 

rekommendationer och kunskapsstöd. 
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Väcka frågor i KPR om palliativ vård kan göras på olika sätt. RPG 

i Nässjö kan vara ett exempel. 

 I samband med en utredning om äldreomsorgens framtid i 
 Nässjö kommun erbjöds RPG att remissbehandla utredningen. 

 Vi hade fått signaler, bland annat genom vår ordförande i RPG, att 
 den palliativa vården var otillräcklig. I vårt remissyttrande tog vi 
 upp detta som ett viktigt område att få belyst. 

 RPG:s representant i KPR har dessutom lämnat in frågor om 
 personalens möjlighet att få vägledning och ökad kompetens. 

 Efter detta har det kommit till vår kännedom att Nässjö kommuns 
 socialnämnd har beslutat om en utredning som gäller vården om 
 de mest sjuka och patienter inom den palliativa vården. 

 I KPR planerar vi att följa upp genom att fråga efter hur det 
 går med utredningen och vilka slutsatser man kommer fram 
 till. 

 Det är givetvis svårt att veta om det finns ett samband mellan 
 vårt yttrande och utredningen, men vi upplever att vi i vilket fall 
 som helst söker påverka och på det sättet ta ställning.  
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