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Anmälan till Vetenskapligt Forum 
9-10 oktober 2018 är öppen!
Du inbjuds till två innehållsrika dagar med temat 
”Svenska Palliativregistret". Vi erbjuder en unik 
möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt 
formulera önskemål om registret i framtiden. 

Vetenskapligt Forum vänder sig till dig med 
intresse av registret som forskare, kliniskt 
verksam, chef eller ledare. Mer information om 
program och anmälan hittar du här.

Proaktiv tidig palliativ vård har stor 
betydelse vid magsäcks- och 
matstrupscancer
Palliativt utvecklingscentrum genomför, i 
samarbete med VE kirurgi vid Skånes 
universitetssjukhus, ett forskningsprojekt som ska 
bidra till utökad kunskap om symtom, problem och 
behov hos personer i tidigt skede av obotlig 
magsäcks- och matstrupscancer. 

Vår medarbetare Karin Dalhammar vid Palliativt 
Utvecklingscentrum berättar att det finns stark 
evidens för att tidig integrering av palliativ vård 
befrämjar livskvalitet, överlevnad och minskar 
symtombörda. Läs mer här.
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Det är viktigt att det går fort – visst 
är det? 
Ett viktigt fokus för cancervården är att förbättra 
överlevnad genom tidig diagnostisering och start 
av behandling. Men hur upplever patienterna 
egentligen tiden från första misstanke om sjukdom 
till cancerdiagnos och påverkar detta deras 
uppfattning av vårdens kvalitet? 

Detta har Marlene Malmström och Birgit 
Rasmussen vid Palliativt Utvecklingscentrum 
tillsammans med forskare från både Danmark och 
England undersökt i en studie där 155 patienter 
intervjuats. Läs mer här. 



Fåtal platser kvar!
Anmäl dig till kursen De nödvändiga samtalen, 
1 dags kurs för sjuksköterskor, 18 september 
2018 i Lund
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som 
kan uppstå för sjuksköterskor i palliativ vård och 
fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta 
patienters och närståendes känslomässiga 
reaktioner och önskemål om bemötande. 

Förmiddagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en 
samtalsmodell. På eftermiddagen får deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som 
simulerade patienter. Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och 
skådespelare. Läs mer och anmäl dig här.

Implementering av NVP i 
Helsingborgs kommun
- Intervju med Emma Sääw, 
kontaktsköterska för palliativ vård
Hur påbörjades införandet av NVP (Nationell 
Vårdplan för Palliativ vård) hos er?
- Jag förankrade det först hos förvaltningschefen 
och verksamhetscheferna i kommunen samt 
chefsläkaren i primärvården. Vi ville implementera 
NVP i kommunen eftersom LCP försvinner. 

Så här tycker kursdeltagare...
som gick kursen De nödvändiga samtalen, 1 dags kurs för 
sjuksköterskor den 7 maj 2018.

- "Jag vill framför allt lyfta fram den fantastiska samtalsträningen på 
eftermiddagen. Den gav mig väldigt mycket. Oerhört professionellt."

- "Kul med riktiga skådespelare, jätteduktiga! Bra upplägg av kursen."

-"Var långt utanför min comfort zon och upplevde att jag klarade det 
och kom ut med ny kunskap. Givande."

- "Tar med mig "trappan" som kommer vara till stor hjälp i samtalen".

Kursen ges igen den 18 september 2018. Läs mer och anmäl dig här.

Individualiserad rehabilitering vid 
bröstcancer – En förutsättning för 
optimerad återhämtning
Majoriteten av kvinnor som drabbas av 
bröstcancer överlever sin sjukdom men att finna 
ett nytt fotfäste i livet är inte enkelt och många, 
men inte alla, behöver utökat stöd för att optimera 
rehabiliteringen. 

Men hur identifierar vi dom med utökat behov och 
hur säkerställer vi att kvinnorna får tillgång till det 
stöd och den rehabilitering de behöver för att 
återhämta sig? Detta är grunden för Marlene 
Malmström och medarbetares forskningsprojekt 
med syftet att utveckla och utvärdera en 
evidensbaserad och kliniskrelevant modell för 
individualiserad rehabilitering. Läs mer här.



- Helsingborgs Stad har 12 Säbo (särskilt boende), 
en korttidsenhet och 10 hemsjukvårdsområden 
samt ett hemtagningshem och ett 
habiliteringsteam i kommunal regi. Vi startade 
NVP på fyra Säbo hösten 2016. Idag är åtta av 
tolv Säbo igång. Fyra ska få info och starta hösten 
2018. I hemsjukvården är fem områden igång och 
fler kommer också igång till hösten. Läs hela 
intervjun med Emma här.

Nu har du chansen att anmäla dig till vår 
Rehabutbildning!
Palliativt Utvecklingscentrum bjuder in till en utbildningsdag den 11 
september 2018 där arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator 
i specialiserad palliativ vård beskriver de möjligheter och svårigheter 
som uppstår i mötet med de svårast sjuka och deras närstående. 

Förutom föreläsningar illustrerar vi under dagen vad detta kan betyda 
i praktiken. Vår förhoppning är att utbildningsdagen ska ge insikt och 
kunskap som du kan använda dig av i den verksamhet du arbetar i. 

Utbildningen är för dig som arbetar i kommun, primärvård och 
akutsjukvård. Alla yrkesgrupper är välkomna. Läs mer och anmäl dig 
här.

Användning av IPOS som underlag för samtal
Sedan en tid finns frågeformuläret IPOS (Integrated Patient care 
Outcome Scale) tillgängligt nationellt för bedömning av patienters 
vårdbehov. 

Frågeformuläret har visat på god innehållsvaliditet och bedömts 
relevant och användbart av både patienter och personal inom 
allmän och specialiserad palliativ vård. När det är möjligt är det 
patienten som svarar på frågorna i IPOS för att ges möjlighet att 
utrycka sin upplevelse av i vilken grad olika symtom och problem 
påverkar personen. När detta inte är möjligt kan närstående 
och/eller personal, som känner personen väl, svara på frågorna för 
att ge uttryck för patientens situation. 

Rätt använt genererar IPOS en bild över patientens upplevda 
symtom och problem som används för att planera och utvärdera vårsåtgärder för att optimera patientens 
och närståendes välbefinnande. I projektet Meningsfull bedömning av vårdbehov utvärderas införandet 
av IPOS inom specialiserad palliativ vård. Läs mer här.

Vi samarbetar internationellt för den bästa 
vården av den döende människan 
Den 10- 12 maj deltog Palliativt Utvecklingscentrum i "The Summer 
School", arrangerad av The International Collaborative for the best 
Care for the Dying Person (The Collaborative) i samarbete med 
Fundacíon Cudeca i Benalmádena, Spanien. I år deltog 
Nederländerna, Island, Norge, Spanien, England och Sverige. 

The Collaborative har tagit fram ett internationellt program som är 
ett stöd med rekommendationer för vården av den döende 
människan. Detta genom att samla in och bygga upp evidensbasen 
inom ämnet genom bland annat kunskapsutbyte, förbättrings-/ 
utvecklingsarbete samt forskning. Palliativt Utvecklingscentrum 
bidrar till detta arbete. Läs mer här.



NVP vidareutvecklas
Tillsammans med registrerade NVP-enheter i 
Sverige, skapas NVP version 3.0. Nu startar 
revideringsarbetet inför nästa version vilken 
planeras vara klar hösten 2018. 

Tack till alla som är delaktiga i detta arbete! 

Följ oss på Facebook!
Palliativt Utvecklingscentrum finns på Facebook. Vi kommer att sprida information om 
det som är aktuellt hos oss och i vår omvärld. Du kan ge återkoppling till oss på vår 
sida och delta i dialog med kollegor som följer oss.

För alla NVP användare finns en sluten grupp på Facebook. Du som är registrerad 
användare av NVP kan begära att bli medlem i gruppen. 

Palliativt Utvecklingscentrum
Medicon Village, Hus 404B, 223 81 Lund 

Tel. 070-1700908, E-post: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 


