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Det finns fortfarande tid att anmäla sig till den palliativa konferensen!
• 5 september – missa inte träffen för doktorander och nydisputerade och mycket
intressant innehåll om forskningsmetoder i palliativ vård.
• 6 -7 september – huvudkonferens med matnyttigt innehåll för alla professioner.
• Missa inte att ta en bild till vår fotoutställning
All information finns på hemsidan: Palliativ konferens 2022
Sista anmälningsdag: 24 augusti, 2022
Mer information och anmälan på hemsidan

Lindring bortom boten – en webbutbildning i
palliativ vård

Nu lanserar Betaniastiftelsen Lindring bortom boten - grundutbildning, en ny avgiftsfri
webbutbildning i allmän palliativ vård. Utbildningen baseras på nationella riktlinjer,
Socialstyrelsens kunskapsstöd, det nya vårdprogrammet i palliativ vård samt
vårdförloppet för palliativ vård. Utbildningen ersätter Palliation ABC.
– Flera utredningar, bland annat Coronakommissionen, pekar på att ökad kunskap inom
det palliativa förhållningssättet och betydelsen av god palliativ vård behövs för alla
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Ökad kunskap är viktigt även för personer
som arbetar i människovårdande samhällsfunktioner som skola, trossamfund,
räddningstjänst och omsorg. Utbildningen är också intressant för närstående,
studerande och andra som vill lära sig mer om vad palliativ vård är och betydelsen av att
se patienten utifrån ett helhetsperspektiv, säger Petra Tegman, programchef palliativ
vård på Betaniastiftelsen.
Genom tre moduler får användaren lära sig mer om palliativ vård och det palliativa
förhållningssättet med särskilt fokus på symtomlindring. Utbildningen som har ett
lättöverskådligt och pedagogiskt upplägg, varvas med kunskapsfrågor och användaren
får ett diplom efter godkänd utbildning.
- Det känns både betydelsefullt och roligt att erbjuda en avgiftsfri grundutbildning till alla
som arbetar inom hälsa- och sjukvården. Ju mer kunskap vi har, desto tryggare och
bättre vård kan vi ge till patienten och de närstående, säger Kerstin Enlund, direktor på
Betaniastiftelsen.
Ta del av webbutbildningen på Betaniastiftelsens hemsida

"Vår sista tid i livet kan inte bara handla om
döden"
I vårt moderna samhälle har döden alltmer flyttat in på
sjukhuset, bort från de anhöriga. Döden har blivit
"övermedikaliserad" menar forskare i en ny rapport.
Hur kan vår sista tid bli en värdefull del av livet?
Något har gått fel med hur vi dör och hur vi hanterar andras död i vårt moderna
samhälle, enligt ledande forskare i en rapport från en kommission kopplad till tidskriften
the Lancet. Och de som arbetar med vår sista tid i livet menar själva att
yrkesmänniskorna har fått en alltför stor roll. Vi anhöriga och vår kärlek till den döende
kan sägas ha fastnat i väntrummet, samtidigt som stora resurser går åt till avancerad
vård som inte kan rädda patienten. Hur kan då den sista tiden i livet bli bättre för den
som ska dö, för de anhöriga, och för samhället?
- Det är viktigt att den sista delen av livet är just en del av livet! Många i samhället
förknippar palliativ vård med döden, och tänker att inget finns att göra. Det är tvärtemot
hur vi i den palliativa vården tänker och gör, där vi vill möjliggöra ett liv så länge som
möjligt, säger Joakim Öhlén, expert på palliativ vård, alltså vård i livets slutskede.
- Vi i Sverige har en attityd av ”OM vi dör” som skapar en distans till döden, och ger en
illusion av att det är vi som har kontroll över liv och död”, säger Sara Möller,
verksamhetschef på Bräcke hospice i Göteborg.
Medverkande: Joakim Öhlén, professor i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin,
sjuksköterska på palliativt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och
föreståndare för centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet; Libby
Sallnow, forskare University college London Hospitals och Vrije Universiteit i Belgien, och
medförfattare till Lancetkommissionens rapport ”On the value of death: bringing death
back into life”; Heather Richardson, St Christophers Hospice, London; Sara Möller,
verksamhetschef på Bräcke hospice i Göteborg.
Ta del av inslaget på Sveriges Radios hemsida

PKC-dagen 2022
Palliativt kunskapscentrum Region Stockholm anordnar PKCdagen i år genomförs dagen den 27 oktober

Temat för dagen är Närstående i palliativ vård.
Det blir föreläsningar och seminarier som kommer att belysa den palliativa hörnstenen
"Närståendestöd" utifrån flera olika perspektiv.
Medverkar gör bland annat:
Peter Strang – läkare, professor, vetenskaplig ledare PKC
Anette Alvariza – sjuksköterska, professor, Marie Cederschiöld högskola
Anna Lindman – journalist och programledare SVT
Patrick Ekwall – sportjournalist
Agneta Lagercrantz – författare, reporter och föreläsare
Kostnad
För medarbetare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm, samt för medarbetare
som arbetar i eller på uppdrag av kommuner i Stockholms län och som är medfinansiärer
till PKC, kostar dagen 400 kr/person. För övriga är priset 1500 kr/person.
Anmälan
Välkommen att anmäla dig, senast den 12 oktober! Platserna är begränsade
Mer information och anmälan på PKC Region Stockholms hemsida

Årets undersköterska 2022

Du/Ni som anser att en kollega har gjort något lite extra inom
palliativ vård i er verksamhet som bör uppmärksammas, och utses till
Årets undersköterska 2022. Skriv en motivering på varför ni önskar nominera just
denna personen.
Det ”lilla extra” kan vara gentemot vårdtagare, närstående eller för personal. Något som

bidrog till att det empatiska förhållningssättet blev tydligt.
Nomineringar önskas UFPO till handa senast den 15 augusti 2022. Du/Ni som nominerar
och du som blir nominerad behöver inte vara medlemmar i UFPO.
Beslut om vem som utses till ”Årets undersköterska” tas av styrelsen i UFPO
Förutom den hedersamma utnämningen, utdelas diplom, avgiftsfritt medlemskap i UFPO
2023 samt inbjudan att medverka utan avgift på nästa fysiska utbildningsdag i UFPO:s
regi.
Mer information på UFPO:s hemsida

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård
Nu har personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård lanserats av NPÖ äldres hälsa.
För att ta del av publikationen

Abstract submission open
Deadline for submission: 15 October 2022
Läs mer på hemsidan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst
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Palliativt utvecklingscentrum
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