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Ny bok på gång om arbetsterapi i 
palliativ vård
”I nuläget är det inte alla palliativa patienter som 
får tillgång till en arbetsterapeut och det behöver 
ändras. Vi behöver jobba för en jämlik vård i hela 
Skåne och boken kommer att belysa behovet av 
arbetsterapi i Palliativ vård”. Så säger 
arbetsterapeut Maria Nilsson som Palliativt 
Utvecklingscentrum har intervjuat. Maria arbetar 
vid Palliativ vård och ASIH i Ängelholm och är 
medlem i nätverket "Arbetsterapi inom 
specialiserad palliativ vård i Skåne". Hon och 
hennes kollegor på Palliativa enheter och ASIH i 
Skåne håller på att skriva boken tillsammans i 
nätverket. Professor i arbetsterapi, Lena-Karin 
Erlandsson, från Halmstad Högskola bidrar till 
arbetet. ”Vi vill säkerställa att vi som 

arbetsterapeuter har en gemensam teoretisk grund att stå på, att vi journalför på samma sätt, och att vårt 
arbete har ett värde för patienterna. Utflykter i solen och andra aktiviteter i vardagen ger livsglädje och 
syftet med boken är att palliativa patienter ska erbjudas arbetsterapi tills livet tar slut”. På fotot ses 
medlemmarna av nätverket "Arbetsterapi inom specialiserad palliativ vård i Skåne – ett nätverk för hållbar 
utveckling och samsyn".
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Palliativt Nätverk Syd främjar 
utvecklingen inom palliativ vård...
Svensk Förening för Palliativ medicin har tidigare haft en 
lokalförening för södra regionen som nu kommer att 
ersättas av Palliativt Nätverk Syd. Carina Modéus, 
överläkare vid palliativa teamet i Region Kronoberg och 
regional patientprocessledare för palliativ vård vid RCC syd, 
har tagit initiativ till att starta nätverket, som kommer att ha 
sitt första möte 28 november. "Den palliativa vården står 
inför flera utmaningar. Antalet patienter med palliativa 
vårdbehov ökar. Arbetssättet omformas till att innefatta 
även integrerad palliativ vård, som är den palliativa vård 
som ges medan aktiv sjukdomsbromsande behandling 
fortfarande pågår, vilket ställer nya krav på medarbetarna 
inom såväl specialiserad som allmän palliativ vård. Ny 
digital teknik är i antågande, men vi känner oss valhänta i 
hur vi kan använda den så att det gagnar personer med 
palliativa vårdbehov. Den nära vården gör att landskapet 
ritas om. Kompetensförsörjningen framåt oroar.” 

Hur möter jag patientens 
reaktioner på negativa besked?
Är det en fråga som du funderar på kring dina 
svåra samtal med patienter? I så fall är du inte 
ensam! På kursen De nödvändiga samtalen för 
läkare den 24-25 mars 2020 får du praktisk 



Såhär tyckte kursdeltagare...
som gick kursen De nödvändiga samtalen för 
läkare den 24-25 september 2019:
- "Otroligt bra, kloka, trygga, insiktsfulla och 
pedagogiska kursledare! Jag skulle vilja gå en 
längre kurs i er regi".
"Att själv få nya insikter och pröva dessa, och 
minst lika mycket att få se utvecklingen hos övriga 
kursdeltagare har varit en stor glädje". Jag har, 
och kommer att ha, stor nytta av detta".
- " Fantastiska kursledare som skapat en trygg, 
varm miljö för träning i ett svårt ämne där det 
annars hade kunnat vara jobbigt att vara sig själv".
- "Man fick möjlighet att själv välja att träna det 
man var mest rädd för. Jag önskar att jag hade 

gått den utbildningen tidigare".

POS Workshop 2020
Cicely Saunders Intitute bjuder in till POS 
Workshop den 13-14 februari 2020 på King's 
College i London, England. Temat är Palliative 
Outcome Scale (POS). Evenemanget riktar sig 
mot yrkesverksamma från hela världen 
(läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
psykologer, socialarbetare, chefer, 
delegerade, forskare) som har ett intresse för 
palliativ vård i livets slutskede. Läs mer och 
anmäl dig här.

samtalsträning med skådespelare som simulerade 
patienter och konkreta verktyg för samtal med 
patienter och närstående om svåra besked, 
allvarlig information, försämring av sjukdomen, 
eller när döden närmar sig. Kursen är 
Lipuscertifierad 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.

Internationell expertis till 
Österlenprojektet
Österlenprojektet vid Palliativt Utvecklingscentrum 
syftar till att alla medborgare i Simrishamns 
kommun erbjuds en god vård och ett värdigt 
omhändertagande under livets sista år. Vi verkar 
för att en sömlös integration av vård, utbildning i 
palliativ vård och ett brett samhällsengagemang 
ska leda till ett bättre livsslut för alla. 
Österlenprojektet fick under ett par dagar i oktober 
besök av seniora forskaren John MacArtney från 
University of Warwick då vi diskuterade hur man 
på ett effektivt sätt kan använda ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv i forskningen om 
och med det civila samhället. Han tillförde 
dessutom kunskap och expertis om kvalitativa metoder, som t.ex. narratologi, och hur de kan användas i 
kliniska miljöer. MacArtneys besök var ett värdefullt bidrag till Palliativt Utvecklingscentrums pågående 
arbete inom Österlenprojektet, där våra forskare utforskar möjligheter att främja ett så kallat 
"compassionate community" i ett nordiskt sammanhang. 



Ny riktlinje i England: ’End of life 
care for adults: service delivery’
I England har NICE, National Institute for Health 
and Care Excellence, publicerat en riktlinje med 
titeln "End of life care for adults: service 
delivery". Riktlinjen riktar sig till alla delar av 
hälso- och sjukvårdssystemet från leverantörer till utövare, samt patienter och deras närstående. 
Riktlinjen handlar om organisering och leverans av behandling och vård i livets slutskede och syftar till att 
ge människor tillgång till den vård och omsorg de önskar och behöver. Läs mer 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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