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Besök av senior forskare John
MacArtney, University of Warwick
Den 23 oktober klockan 13.30-15.30 bjuder Palliativt
Utvecklingscentrum in till en föreläsning med senior
forskare John MacArtney där han kommer att prata om
sociala aspekter kring döden och livets slutskede med
erfarenheter och perspektiv från Storbritannien. Vi träffas på
Medicon Village, Gamla Gästmatsalen i Lund. Vi bjuder på
fika. Välkommen, fri entré.
Senior forskare MacArtney är sociolog inom hälsa och
sjukdomar med fokus på palliativ vård, människans
livslängd och diagnos av cancer. Han samarbetar för
närvarande med Marie Curie om forskningsaktiviteter som
ska förbättra den palliativa vården för människor som
befinner sig i livets slutskede.

Nytt forskningsprojekt kan ge bättre
vård på geriatriken
Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem
och post.doc. på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund,
driver ett forskningsprojekt vars syfte är att patienter
som tas in på geriatriken på Stockholms Sjukhem ska
kunna få bättre omhändertagande och bättre vård.
"Studien ska genomföras med hjälp av Nationella
Vårdplanen för Palliativ vård (NVP). Att kombinera
geriatrisk och palliativ vård tror vi kan ge en bättre
vårdkvalitet och ett förbättrat omhändertagande av
patienterna. Vi kan lära från den palliativa vården där
man är bra på helhetssynen och där använder man sig
av NVP. Man har inte använt den inom geriatriken
tidigare, utan bara på särskilda boenden och inom
palliativa enheter. Så det här är helt nytt!" Så säger
Christel, som från december i år och fem månader
framåt kommer att utvärdera hur patienterna mår då de
vårdats enligt NVP, för att utvärdera och se om studien
gett något resultat.

"Att göra det ofattbara fattbart och det
opratbara pratbart..."
"Alla vågar inte prata om döden, då måste jag möta dem där de
befinner sig och låta samtalandet växa, se vart det tar vägen".
Så säger kurator Kristina Fredriksson som Palliativt
Utvecklingscentrum har intervjuat. Kristina arbetar vid Palliativ
Vård och ASIH i Kristianstad och hon berättar att hon är en i
teamet som ska hjälpa den som är obotligt sjuk.
"Jag försöker se till hela sammanhanget och vänder mig alltid
till den som är sjuk men också till de närstående som också är
drabbade. Det är viktigt att bygga förtroende och försöka göra

det ofattbara fattbart och det opratbara pratbart. Jag är den som
orkar lyssna, den som stannar kvar, och då kanske det blir lite
mindre svårt för de drabbade...".

Läs artikeln med berättelser från
patienter med matstrupscancer
Vår medarbetare, Marlene Malmström,
post.doc. på Palliativt Utvecklingscentrum, är
medförfattare till artikeln "Reflecting a crisis
reaction: Narratives from patients with
oesophageal cancer about the first 6 months
after diagnosis and surgery". Studien beskriver
upplevelser hos patienter med
matstrupscancer och deras emotionella
anpassning och behandling från diagnos och 6
månader efter operation. Ett övergripande tema identifierades; hur patienterna upplevde en krisreaktion.
Patienterna som deltog i studien kom från två universitetssjukhus i Sverige. Läs hela artikeln här.

Hur bemöter jag patienters och
närståendes känslomässiga
reaktioner?
Få de viktiga verktygen till att bemöta patienters
och närståendes känslomässiga reaktioner på
kursen De nödvändiga samtalen för
sjuksköterskor, undersköterskor och
paramedicinare den 4-5 februari 2020. Kursen är
inriktad på svåra samtalssituationer som kan
uppstå i palliativ vård. Kursen består av två
halvdagar efter varandra. Deltagarna får praktisk
samtalsträning med skådespelare som
simulerade patienter. Läs mer och anmäl dig
här.

Såhär tyckte kursdeltagare...
..som gick kursen De nödvändiga samtalen för
sjuksköterskor, undersköterskor och
paramedicinare den 10-11 september 2019:
- "Lagom antal deltagare. Gav mycket att vi
inte var så många. Trygg grupp".
- "Mycket diskussion och tid med kursledarna.
Hade kunnat hålla på längre, dvs. haft heldag
med samtal".
- "Bra med små grupper. Trovärdiga
situationer och en helt fantastisk
skådespelare".

Patienterna ska ha en trygg och säker
vård oavsett var de bor!
Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat
kontaktsjuksköterska Susanne Pingi Avander från
Hemsjukvården i Skellefteå kommun. Susanne har varit
en drivande kraft bakom implementeringen av NVP
(Nationell Vårdplan för Palliativ vård) i kommunen som
idag använder alla delar av NVP. ”I Skellefteå kommun
är det viktigt för oss att erbjuda en trygg och säker vård
där både patient och anhöriga får vara delaktiga i ett
tidigt palliativt skede. Vi vill vara kunskapsbärare som
utvecklar den palliativa vården och med NVP har vi fått
ett verktyg som kan anpassas till våra behov. All klinisk
personal hos oss använder NVP vilket innebär att vi kan
jobba i ett och samma dokument oavsett vilken klinisk
profession vi har eller var vi befinner oss. Styrkan med
NVP är att vi som vårdpersonal kan ge samma vård
överallt”.

Läs WHOs globala strategi om digital hälsa
2020-2024
WHO har skrivit ett förslag till en global strategi om digital hälsa
2020-2024 där syftet är att främja hållbara utvecklingsmål och
hälsosystem i alla länder. De har därför tagit fram ett förslag till
en global strategi som tar hänsyn till finansiella, organisatoriska,
mänskliga och tekniska resurser. Ökningen av ny digital teknik
och digitala tjänster öppnar upp för nya sätt att interagera med patienter och deras närstående. Varje
land uppmuntras till att bidra till det internationella samarbetet genom att sprida bästa praxis och stödja
strategins strategiska mål och handlingsramar. Läs hela förslaget här.

EAPC Världskongress i
palliativ vård 2020
Notera datumet 14-16 maj 2020
redan nu.
EAPC (European Association for
Palliative Care) arrangerar den
globala forskningskongressen, som
kommer att äga rum i Palermo,
Italien. På kongressen får du möjlighet att träffa experter inom palliativ vård, att presentera och diskutera
forskning, få nya idéer och ny kunskap om hur man kan förbättra behandlingen och vården av patienter
och bemötandet av deras familjer. Det globala intresset för forskning inom palliativ vård ökar. EAPC
meddelar att antalet samarbeten kring forskningsinitiativ ökar och att den typen av forskning ökar
kunskapen inom palliativ vård. Läs mer om kongressen 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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