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Nytt från PC!
Från och med detta nya decennium kommer nyhetsbrevet från Palliativt Utvecklingscentrum ut fem 
gånger per år; i februari, april, juni, oktober och december. Vi vill i första hand förmedla regionala nyheter 
och information som är viktig för alla oss som arbetar med både allmän och specialiserad palliativ vård. 
Nationella nyheter hittar ni i Svenskt Palliativ Nätverks (SPNs) nyhetsbrev. 
I det här nyhetsbrevet välkomnar vi vår nya professor i omvårdnad Berit Lindahl. Vi vill också gratulera 
Ingela Beck som nu har blivit docent i omvårdnad. Bland de kurser som vi erbjuder finns olika 
ämnesområden och målgrupper. Titta noga efter om det finns något för dig!
Vi tar tacksamt emot information som du vill sprida via nyhetsbrevet.
Med många hälsningar
Carl Johan Fürst 

Medicinsk teknologi i hemmet...
I en systematisk och integrativ litteraturöversikt omfattande 21 
omvårdnadsvetenskapliga studier riktade professor Berit Lindahl 
och Sue Kirk, professor vid universitetet i Manchester 
forskningsfrågan; vad händer när medicinsk teknologi som 
vanligtvis används på sjukhus flyttar in i hemmet? Teknologin 
som valdes var ventilatorbehandling. Känslan av hem är kopplad 
till upplevelse av identitet, personliga värden och värderingar. Då 
teknisk apparatur, och ofta med den också professionella 
vårdare, verkar i hemmiljö kan känslan av hem lätt gå förlorad om 
inte en medvetenhet om denna risk finns hos 
omvårdnadspersonal och de som planerar hälso- och sjukvård i 
hemmet. Hemmet riskerar då att förvandlas till ett sjukhus i 
miniatyr. Genomgång av utvalda studier visade att det finns 
behov av att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i hemmet 
bör vara bättre förberedda för de komplexa behov som uppstår 
när ventilatorbehandling sker i hemmet. Utformning av hemmet 

bör också planeras så att teknologin och den utrustning som hör till bättre passar in i hemmiljön så att 
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Vi bjuder professor Berit Lindahl välkommen!
Palliativt Utvecklingscentrum bjuder professor Berit Lindahl 
välkommen i vårt team! 
”Jag ser fram emot att bli en del i att samarbeta och utveckla den 
palliativa vården i Region Skåne. Min forskning har ett plats- och 
rumsperspektiv (Hälso-geografi) och rör vårdandet både i 
hemmet och på sjukhus. Pågående program är studier som 
fokuserar på miljön i högteknologiska vårdmiljöer respektive 
livssituation för personer (barn, unga och vuxna) som lever med 
långvarigt andningsstöd (ventilator), vilket även omfattar deras 
närstående och professionella vårdares situation. Min forskning 
har ofta genomförts som tvärdisciplinära samarbetsprojekt och i 
kliniska verksamheten. Jag är styrelseordförande i Nordiskt 
Forskarnätverk inom Intensivvård (NOFI) och är medlem i Nordic 
College of Caring Science (NCCS). Övriga nätverk jag ingår i är 
European Federation for Critical Care Nursing’s forskarnätverk 
och European Academy for Nursing Science (EANS)”. Så säger 
Berit Lindahl, ny professor på Palliativt Utvecklingscentrum. På 
fotot ses Berit Lindahl. 



den kan användas på ett säkert sätt. Den aktuella studien har vidareutvecklats via ett doktorandprojekt 
där barn och ungdomars vardagssituation i samband med ventilatorbehandling genomförts. 
Länk till artikel.

Vi gratulerar Ingela Beck som har 
blivit docent!
Vi gratulerar vår medarbetare Ingela Beck som har 
blivit docent. Ingela har sin huvudanställning som 
biträdande professor i omvårdnad på Högskolan i 
Kristianstad. Ingelas undervisning och forskning 
fokuserar främst på personcentrerad omvårdnad 
när livet hotas på grund av ålder eller varaktig 
sjukdom. Forskningen handlar ytterst om att 
uppmärksamma personers vårdbehov och att 
tillgodose dem utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt för ökat välbefinnande och/eller en 
värdig död samt stöd till närstående. 

Hur ska jag prata om prognos?
På kursen De nödvändiga samtalen för läkare den 
24-25 mars 2020 i Lund får du några "verktyg" 
som kan hjälpa dig som läkare att ge svåra 
besked och föra samtal med patienter med 
livshotande sjukdomar och deras närstående. 
Teorigenomgångar i helgrupp varvas med praktisk 
samtalsträning med skådespelare i halvgrupp. 
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. 

Palliativ vård i Skåne 28 maj 
Välkommen till en regiondag för vårdpersonal 
från kommun, primärvård och sjukhus i Skåne 
för en diskussion kring: Hur vi identifierar palliativa 
vårdbehov hos våra patienter, Etiska dilemman i 
vardagen, Samverkansprojekt i regionen kring 
vården av de mest sköra och sjuka. Vi träffas den 
28 maj 2020 på Medicon Village, Hörsalen, 
Scheelevägen 2 i Lund. Tiderna för dagen är kl. 
13-16.00. Läs vår inbjudan och anmäl dig genom 
att klicka på länken under "Anmälan" och fylla i 
formuläret. Ytterligare information om konferensen 
finns på vår hemsida www.palluc.se. 

Utbildningsdag för undersköterskor 
den 29 april
UFPO, Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad 
bjuder in till en utbildningsdag med temat "bemötande" 
den 29 april 2020 på Ronneby Brunn Hotell. Sätt kryss 
i kalendern redan nu! Dagen bjuder på ett flertal 
intressanta föreläsningar. Lyssna bland annat på vår 
medarbetare, Mattias Tranberg, psykolog och 
doktorand, som kommer att föreläsa om De 
nödvändiga samtalen, möten med patienter, 
närstående och personal. Läs programmet 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
Medicon Village, Hus 404B, 223 81 Lund 

Tel. 070-1700908, E-post: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 


