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Österlenprojektet - palliativ vård utan
gränser!
Visionen med Österlenprojektet är att tillgodose en god
vård i livets slut till alla i Simrishamns kommun. Vi vill
skapa en modell där alla delar av samhället driver
utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och
av hög kvalitet.
Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar
en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt
och eventuellt även internationellt. Projektplanen utgår från
ett samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i
livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne,
sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer,
inklusive Stiftelsen Hospice Österlen - en palliativ vård utan
gränser. Läs mer här. Mer detaljerad information finns
även på vår hemsida www.osterlenprojektet.com

Nu så har du chansen...
att anmäla dig till kursen De nödvändiga samtalen för
sjuksköterskor och paramedicinare som är en 2
halvdagars kurs den 19-20 november 2018.
Kursen fokuserar på betydelsen av att läsa av och
möta patienters och närståendes känslomässiga
reaktioner och önskemål om bemötande. Den första
halvdagen ägnas åt teori och diskussion utifrån ett
antal nyckelsituationer och deltagarna får del av en
samtalsmodell.
Den andra halvdagen får deltagarna praktisk
samtalsträning med skådespelare som simulerade
patienter. Träningen sker i strukturerade former i
mindre grupper med var sin handledare och
skådespelare. Anmäl dig till kursen här.

Att förlora en förälder i cancer som
tonåring
Varje år mister ca 3 500 barn och unga en förälder.
De flesta hanterar situationen och återgår till väl
fungerande vardag men det finns de som löper ökad
risk för negativa konsekvenser, som exv. psykisk
ohälsa, självskadande beteende eller även försök till
självmord.
Med förhoppning om att kunna bidra med ökad
kunskap håller Dröfn Birgisdóttir, doktorand hos
Palliativt Utvecklingscentrum, på att utforska

familjesammanhållning utifrån erfarenheter hos unga
vuxna som förlorat en förälder i cancer som
tonåringar, interaktion med vårdpersonal och
konsekvenser på långvarig hälsa och välbefinnande.
Läs mer här.
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Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
på internationell sommarskola
Den 1-13 juli deltog Karin Dalhammar,
forskarstuderande vid Palliativt
Utvecklingscentrum, i en sommarskola arrangerad
av The European Academy of Nursing Science
(EANS). Utbildningen är ett treårigt program och
riktar sig till forskarstuderande sjuksköterskor inom
Europa. Syftet är dels att utbilda unga
forskarstuderande i forskningsmetodik men även
möjliggöra ett internationellt nätverksbyggande.
I år var sommarskolan förlagd till Ghent, Belgien
och 35 forskarstuderande från ett 15 tal olika
länder deltog. Utbildningens internationella prägel
bidrog till rikligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
där vi fick möjlighet att presentera vårt pågående
forskningsprojekt Tidig och proaktiv palliativ vård för personer med magsäcks- och matstrupscancer. Läs
mer om projektet här.

Samtal vid allvarlig sjukdom Kronobergsmodellen
"Kronobergsmodellen" baseras på internationell
erfarenhet från USA och Storbritannien och är ett
samverkansprojekt mellan Region Kronoberg,
Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds
universitet/Region Skåne och Palliativt centrum för
samskapad vård vid Linnéuniversitetet.
Modellen syftar till att hjälpa patienter med
allvarliga sjukdomar och deras anhöriga, genom
att bjuda in till samtal om vad som är viktigt för
dem när sjukdomen blir svårare. Cirka 200
specialistläkare som arbetar vid "Medicin- och
akutcentrum" (MAC) samt "Kirurg-kvinno- och
barncentrum" (KBC) i Växjö och Ljungby deltar. Läs mer här.

Behöver du eller din enhet
utbildning i NVP?
Vi tar emot intresseanmälningar från enheter
med avsikt att börja använda NVP (Nationell
Vårdplan för Palliativ vård) i sin verksamhet.
Anmäl ditt intresse till
palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

Så här tycker kursdeltagare...
som deltog på NVP utbildningsdagen den 26 april i
år. På frågan om vad av innehållet som var extra
värdefullt så fick vi dessa svar:
- "Tydligheten och möjligheten till att samarbeta
över professionerna."
- "Att få den samlade bilden av NVP och info om
implementering och användandet."
- "Allt. Känner att nu får vi det verktyg som
organisationen behöver".

Samtal med äldre människor om
döden och döendet
Professor Birgit Rasmussen vid Palliativt
Utvecklingscentrum är medförfattare till en artikel
"Conversations about Death and Dying with Older
People: An Ethnographic Study in Nursing Homes”
som har blivit publicerad i Healthcare.
Läs artikeln och få insikt i sjuksköterskors
erfarenheter av konversationer om döden och
döendet med boenden på vårdhem. Läs mer här.

Vad händer i några av
grannländerna inom den palliativa
vården?
Danska Sundhedsstyrelsen informerar om samråd
gällande rekommendationer för palliativa insatser
för barn, unga, och deras familjer. Syftet är att
försöka uppnå en hög och jämn kvalitet i vården
över hela landet. I Sverige uppnår vi en jämn
kvalitet i vården genom att använda Nationellt
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets
slutskede (NVP), Socialstyrelsen Maj 2013, samt
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 20122014.
På Helsedirektoratet i Norge pågår en
försöksordning med palliativ medicin som kompetensområde för läkare som är specialister.
Hälsodirektoratet granskar ansökningar om godkännande av utbildningsställen och specialister som kan
delta i försöksordningen. I Sverige så erbjuder Palliativt Utvecklingscentrum sedan länge tillbaka
utbildningar i Palliativ medicin. Läs mer om våra utbildningar och anmäl dig på www.palluc.se.

Fåtal platser kvar!
Anmäl dig till kursen De nödvändiga samtalen,
2 dagar för läkare, den 3-4 oktober 2018.
Kursen riktar sig till specialister och ST-läkare med
behov av mer samtalsträning. Den består av de
fyra kursmodulerna: En bra start, Svåra besked,
Övergången till livets slutskede/ brytpunktssamtal
samt Samtal om döden.
Kursen är Lipuscertifierad, kursnummer 20150194, och uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela
delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra
brytpunktsamtal inom delmål b5. 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.
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