
 
 

 
 

        
Definition av palliativ vård enligt WHO, 2002 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan 
uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande 
genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra 
fysiska, psykosociala och existentiella problem.  
Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. 
Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process. 
Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. 
Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård. 
Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt 
som möjligt fram till döden. 

Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under 
patientens sjukdom och efter dödsfallet. 
Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och 
familjers behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och 
rådgivande samtal.  
Befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv 
bemärkelse. 
Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier som syftar till 
att förlänga livets såsom cytostatika och strålbehandling. Palliativ vård 
omfattar även sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå 
och ta hand om plågsamma symtom och komplikationer.  
 
Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. 
Geneva, World Health Organization, 2002 
Svensk översättning: Kenne-Sarenmalm E, Fürst CJ, Strang P, Ternestedt BM 
www.nrpv.se 
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Föreningen för Socionomer inom Palliativ vård SIP är 
en nationell intresseförening för socionomer verksamma 
inompalliativ vård. Den bildades i september 2002. 
föreningens uppgift skall enligt stadgarna vara att: 
 
� bevaka och verka för utveckling av det psykosociala 

innehållet i palliativ vård 
 

� främja samarbetet mellan medlemmarna och med andra 
yrkeskategorier inom arbetsområdet (teamarbete) 

 

� aktivt verka som remissorgan och delta i den samhälleliga 
debatten inom området 

 
� främja och utveckla medlemmarnas kompetens inom det 

palliativa området samt verka för ändamålsenlig utbildning 
på grund- och påbyggnadsnivå 

 
 
 

Genom att fokusera på det psykosociala innehållet i 
palliativ vård resp. yrkeskompetensen, är målet att 
föreningen skall fungera som ett forum, där medlemmarna 
kan förmedla relevant och intressant information, tips och 
idéer till varandra via styrelsen och hemsidan.   
 
Ett annat mål är att anordna årliga studiedagar för 
kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte som en 
kvalitetshöjande faktor när det gäller utveckling av 
yrkeskompetensen. Föreningen ska verka för att man i 
socionomutbildningen erbjuder kurser relevanta för 
yrkesfunktionen inom det palliativa området och utnyttja 
den kompetens, som föreningens medlemmar utgör.  
 
 
 
 

Vikten av teamarbete framhålls i samband med palliativ 
vård och föreningen ska söka samverkan i gemensamma 
frågor med övriga yrkesföreningar, som idag finns inom 
området (dvs. föreningar för läkare, sjuksköterskor resp. 
undersköterskor). 
 
På ett mer övergripande plan vill föreningen tillvarata och 
bevaka såväl yrkeskompetensen som kvalitén på den 
palliativa vården genom att fungera som remissorgan och 
genom att på samhällsnivå sprida information om vunna 
erfarenheter och identifierade behov inom denna del av 
vården, sett ur patienters och närståendes synvinkel. 
 
 
 

c 
För att bli medlem i föreningen krävs att man är socionom 
och verksam inom palliativ vård, oavsett organisation eller 
huvudman. Som medlem får du billigare avgift på; 
föreningens  egna utbildningsdagar, Nationella 
konferensen i palliativ vård och på EAPC:s (European 
Association for Palliativ Care) europeiska konferenser. Du 
får också Tidskriften Svensk Palliativ vård i 
pappersformat. 
  
Medlemsavgiften, 200 kr/år för yrkesverksam och 100kr/år för 
pensionär insättes på föreningens bankgiro nr 5425-0394.  
Ange ditt namn på inbetalningen. Skriv sedan ett mail med namn, 

arbetsplats, telefonnummer till någon i styrelsen Se hemsida.    

 

För kontakt med styrelsen se hemsidan www.fsip.se 
 


