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Jubileumssymposium och 
avtackning
Temat på Palliativt Utvecklingscentrums (PC) 
jubileumssymposium den 5 februari var "Palliativ 
vård i ett framtidsperspektiv" och flera nationellt 
och internationellt erkända föreläsare deltog. 
Avgående verksamhetschef Carl Johan Fürst som 
startade upp PC i 2013 och som har varit en 
drivande kraft bakom PCs utveckling avtackades. 
Vi tackade också av medicinsk rådgivare Bengt 
Sallerfors samt Birgit Rasmussen, professor i 
omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, som 
båda har varit en del av ledningen på PC. Birgit 
fortsätter arbeta 10% som seniorprofessor på PC. 
På fotot ses från vänster Bengt Sallerfors, 
styrelseordförande Ingemar Pettersson, Birgit 
Rasmussen, Carl Johan Fürst. 
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Ny tf verksamhetschef på PC
Vi bjuder Saerun Jonsdottir välkommen som ny tf verksamhetschef på 
Palliativt Utvecklingscentrum (PC) fr.o.m. 1 mars 2019 i anledning av att 
tidigare verksamhetschef Carl Johan Fürst har gått i pension. 

Saerun Jonsdottir är även verksamhetschef för Palliativ vård och ASIH, 
Sund, i Region Skåne. Carl Johan Fürst kommer att fortsätta arbeta 
30% som seniorprofessor och rådgivare på PC. 

Ett stort välkommen till Saerun från Palliativt Utvecklingscentrums 
medarbetare! 

NVP: s två första delar nu i Melior
Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP, 
har digitaliserats i journalsystemet Melior i 
Skåne. Detta arbete har genomförts av Jessica 
Ivarsson, verksamhetsansvarig för Melior i 
förvaltning Skånevård Kryh, Anna Rogius, 
systemspecialist för Melior och Anna Steen, 
terminolog i Region Skånes medicinska 
fackspråksråd, i samarbete med Anette Duarte, 
verksamhetsutvecklare vid Palliativt 
Utvecklingscentrum.Tillgängligheten till NVP i journalsystemet innebär att både patient och vårdpersonal 
får tillgång till en samlad och säker dokumentation kring patientens palliativa vårdbehov samt de insatser 
och den samverkan som behöver ske. 



Behöver du eller din enhet utbildning i NVP?
Är du intresserad av att delta på vår NVP (Nationell Vårdplan för 
Palliativ Vård) utbildning så anmäl ditt intresse till 
palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se.

Här kan du läsa vad kursdeltagare som gick vår utbildning i NVP 
den 28 januari 2019 tyckte om utbildningen:

- "Det kändes bra efter dagen! lärorikt."

- "Utbildningen gav mig en tydligare bild av vad NVP är för något 
och hur man tänker kring dokumenten."

- "En bra grund att stå på."

- "Bra att alla personalkategorier ska kunna bedöma, vara 
uppdaterade, och att anhöriga och patienter ska kunna ha tillgång 
till material samt kunna påverka."

Läs Europarådets rapport om 
palliativ vård i Europa
Europarådet har publicerat en ny rapport "The 
provision of palliative care in Europe". Rapporten 
bygger vidare på beslutet från 2009, resolution 
1649 "Palliativ vård: en modell för innovativ hälso- 
och socialpolitik". Den belyser aktuella trender i 
palliativa vårdmodeller samt kritiska problem som 
kan vara av särskilt intresse för alla valda 
europeiska parlamentariker. Rapporten beklagar 
att många av ministerrådets rekommendationer 
från 2003 (24) om palliativ vård förblir 
oadresserade med fortsatt brist på tillgång till 
smärthantering och palliativ vård i alla EU-stater. 
Läs mer här.

Hur sökorden är uppbyggda samt manualer för NVP, Bedömning av vårdbehov, del 1 och Beslutsstöd, 
del 2 finns tillgängliga på Vårdgivare Skåne. Läs mer här.

EU Horizon 2020 iLIVE projekt
Medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum har 
i februari deltagit i kick-off mötet för det EU-
finansierade Horizon 2020 projekt iLIVE i 
Rotterdam. 

Vi deltar i projektet som har titeln "Living well, 
dying well: A research programme to support living 
until the end (iLIVE)”. Målet med projektet är att 
undersöka effekten och kostnaden av två 
innovationer som ska användas i livets slutskede. 
Läs mer här.

Nu har du chansen att...
anmäla dig till kursen De nödvändiga samtalen för 
sjuksköterskor, undersköterskor och 
paramedicinare den 6-7 maj 2019. Kursen är 
inriktad på svåra samtalssituationer som kan 
uppstå med patienter med livshotande sjukdomar. 
Kursen passar för alla typer av diagnoser. Vi 
kombinerar praktisk samtalsträning med 
skådespelare som simulerade patienter och 



Feedback från kursdeltagare
som gick kursen De nödvändiga samtalen för 
sjuksköterskor, undersköterskor och 
paramedicinare den 14 februari 2019:

- "Samtalsträningen var påfrestande men 
oerhört givande och meningsfullt".

- "Skådespelarna var mycket bra på att 
gestalta de olika rollerna".

- "Fantastisk möjlighet att få träna med en 
medmännsika som går ur och i rollen som patient på ett så fint vis. ½ gruppen jag var i var trygg, 
tillåtande och härligt öppen".

2019 // Summer School
Den 9 -11 maj 2019 arrangerar International 
Collaborative for Best Care for the Dying Person 
tillsammans med Cudeca Hospice, Benalmadena, 
(Malaga) en årligen återkommande sommarskola. 

Medarbetare från Paliativt Utvecklingscentrum 
deltar i programmet som erbjuder medlemmar i 
International Collaborative och andra 
yrkesverksamma inom hälsa- och sjukvård ett 
utbyte av kunskap och idéer. Läs mer här.

träning i strukturerade former i mindre grupper 
med var sin handledare och skådespelare. 
Kursintyg utfärdas. Läs mer och anmäl dig här. 

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
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