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"Vi behöver bli medvetna om vad
som ska förbättras..."
Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat
samordnare och verksamhetsutvecklare AnnMargrethe van der Schaaf från Palliativ vård och
ASIH västra Skåne, som tillsammans med sina
kollegor Ann-Mari Bergström och Annika Hallin
arbetar med projektet ”Målbild 2022 ”.
Målbildsarbetet påbörjades redan 2017 och
handlar om framtidens specialiserade palliativa
vård och ASIH i Skåne. "Målbildsarbetet har från
början involverat samtliga medarbetare på våra
olika enheter i Skåne", säger Ann-Margrethe . "Vi
har även arbetat med processutveckling och hur
de olika processerna kan kompletteras med lokala
rutiner och kliniska riktlinjer. Vi behöver bli
medvetna om vad som ska förbättras samt vilka
likheter och olikheter som finns för att kunna säkra kvaliteten av vården. Målbildsarbetet 2022 är ett steg i
rätt riktning för att kunna utvecklas men främst för att kunna fortsätta ge Skånes invånare en god palliativ
vård”. På fotot ses från vänster Ann-Margrethe van der Schaaf, Annika Hallin och Ann-Mari Bergström.

Publicerad artikel om
sjuksköterskans roll i
specialiserad palliativ
hemsjukvård!
Specialistsjuksköterskorna Frida Ekstrand,
Maria Rosberg och Ann-Margrethe van der
Schaaf på Palliativ vård och ASIH i
Helsingborg har tillsammans med
universitetslektor Stinne Glasdam, Lunds
universitet, fått en artikel publicerad i
tidskriften Medicine, Health Care and
Philosophy. Artikeln utgår från
Magisteruppsatsen ”Vi har det medicinska
och de har omvårdnaden” och uppsatsen har
tidigare uppmärksammats på de palliativa enheterna i Skåne. Uppsatsen erhöll ”Axlagården Hospice pris
till bästa studentuppsats 2017 ” med motiveringen: ”Uppsatsen bidrar med viktig kunskap för att förstå
hur organisationens ramar påverkar innehållet i sjuksköterskans arbete i Palliativ hemsjukvård …”.
Artikeln finns publicerad i Medicine, Health Care and Philosophy. På fotot ses längst från vänster Frida
Ekstrand, Ann-Margrethe van der Schaaf, Maria Rosberg.

Vi gratulerar Charlotte Castor som
har disputerat...
Vi gratulerar Charlotte Castor som disputerade
den 13 september 2019 på Lunds universitet.
Fakultetsopponent docent professor Agneta
Anderzén-Carlsson, Örebro Universitet.
Huvudhandledare professor Inger Kristensson
Hallström, Lunds universitet, klinisk forskare
Helena Hansson, Köpenhamns universitetssjukhus. Sammanfattningsvis visar avhandlingen
att ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) kan ges

till barn i alla åldrar med en mängd olika
sjukdomstillstånd vid olika stadier av akut,
långvarig eller kronisk sjukdom och med hälsooch sjukvårdskostnader som inte överskrider vård
som ges enbart på sjukhus. Vård kan ges med
hög tillfredsställelse hos barn och föräldrar men
fungerande kommunikation och samarbete mellan
familj, ASIH och barnsjukvård är viktig för att
familjer och personal skall känna förtroende och
trygghet med vård i hemmet under perioder av
sjukdom hos ett barn. Resultatet ger viktig
vägledning för framtida organisation och
implementering av ASIH för barn. Läs
avhandlingen här. På fotot ses Charlotte Castor.

Har du glömt att anmäla dig?
Deadline för anmälan till utbildningen
Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård är
den 20 september 2019. Kursen hålls måndagen
den 21 oktober 2019 på Medicon Village i Lund.
På kursen får du möjlighet att träffa kollegor,
föreläsare och andra som brinner för ämnet.
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. Läs
mer och anmäl dig här.

Ny ledningsgrupp vid Palliativregistret
Vår medarbetare Maria Schelin, docent, är ny medlem vid
Palliativregistrets ledningsgrupp. Maria är epidemiolog och har
arbetat hos oss sedan 2017, innan dess arbetade hon vid
Epidemiologi- och Registercenter, Region Skåne, samt post-doc
på Karolinska Institutet, där hon också doktorerade. Marias
forskningsintresse är epidemiologiska studier av palliativ vård
samt av smärta. "Välfungerande register är förutsättningen för
den forskning jag primärt sysslar med, så jag är väldigt glad att bli
tillfrågad att vara med i ledningsgruppen, och ser mycket fram
emot att lära mig mer om registerarbete och förhoppningsvis
också kunna bidra." På fotot ses Maria Schelin.

"Vi jobbar strukturerat för en bra
vårdkvalitet"
Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat
sjuksköterska och projektledare Anna-Carin Cleve
från Onkologkliniken på Centralsjukhuset i
Karlstad om deras erfarenheter med användandet
av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ Vård).
Anna-Carin och läkare Peter Ekevig införde NVP
2d på kliniken för några år sedan. "Vi vill ge en bra
och säker vård för våra patienter och med NVP
har vi blivit bättre på att ställa de viktiga frågorna
till patienterna tidigare i förloppet. NVP är
integrerat i den elektroniska journalen så
kontinuerliga bedömningar kan göras bedside via
Ipad där svaren registreras direkt i journalen. För
oss är det viktigt att jobba strukturerat för en bra
vårdkvalitet och samtidigt kunna vara en bra
förebild för andra kliniker. Palliativa enheter
behöver gå före!". På fotot ses Anna-Carin Cleve.

Nu upprepar vi succén!

Anmälan till NVP utbildningsdag den 24 oktober

2019 är öppen! Dagen riktar sig till enheter som
tagit beslut om att införa NVP (Nationell Vårdplan
för Palliativ Vård) i sin verksamhet eller för enheter
som vill veta mera inför ett beslut.
Vår rekommendation är att 2-3 personer från varje
enhet deltar, varav en är utsedd till kontaktperson
för NVP, vi ser även med fördel att såväl chef som
olika yrkeskategorier är representerade. Läs mer
och anmäl dig här.

Europeisk konferens om pediatrisk
palliativ vård
Spara datumet 2-4 september 2020. The
Norwegian Association for Children’s Palliative
Care och den Europeiska föreningen EAPC bjuder
in till konferens i Kristiansand, Norge där temat är
pediatrisk palliativ vård. Det är den första
europeiska konferensen inom pediatrisk palliativ
vård som hålls i Norge. Läs mer och anmäl dig
här. /Fotograf Marita Olsson.

Vi bjuder Sofia Kårmark
välkommen i vårt team!
Sofia Kårmark är vår nya doktorand på Palliativt
Utvecklingscentrum. Hon är
specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård och har
jobbat med övre gastrointestinal-kirurgi på Skånes
universitetssjukhus (SUS) i tio år. Sedan några år
tillbaka jobbar hon även med kompetensutveckling
och utbildning inom kirurgi och har ett
övergripande intresse gällande förbättringsarbete
och verksamhetsutveckling. Innan anställningen
på SUS har hon jobbat med kirurgi i Sörmland och
geriatrik i Storbritannien. Sofias doktorandprojekt undersöker hur verksamheter och vårdinsatser genom
tidig integrering proaktivt kan möta de behov som en palliativ diagnos inom övre GI innebär för patienter
och närstående.

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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