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Nytt från PC!
Välkomna att ta del av vårt nyhetsbrev - april 2020!
Vi tar förstås upp COVID-19 i vårt nyhetsbrev. Dels de aspekter på palliativ vård som förmedlas genom 
behandlingsförslag från våra kolleger på Stockholms Sjukhem och dels i den samtalsguide som vi har 
tagit fram på Palliativt Utvecklingscentrum. I samtalsguiden är fokus inte så mycket på palliativ vård utan 
mer kring det existentiella hotet som pandemin utgör och den oro som finns hos många drabbade och 
närstående. Svåra frågor kräver konkreta svar när det är möjligt och alltid emotionellt bemötande! Vi ger 
exempel som förhoppningsvis kan ge stöd i svåra situationer och tips för hur vi kan ta hand om oss 
själva.
I övrigt finner ni bland annat en rapport från den Nationella konferensen i palliativ vård i Östersund i mars 
2020 samt personliga röster kring användningen av NVP och deltagande i olika samtalskurser. Vi satsar 
på utbildningar i höst, här annonseras en rehabutbildning i november 2020.

Med många hälsningar
Carl Johan Fürst 

Covid-19 Behandlingsförslag
Se här för sammanfattade Behandlingsförslag 
palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19 från 
Stockholms Sjukhem (Christel Hedman, Jonas 
Bergström, Per Fürst). 
Texten riktar sig till vårdpersonal och omfattar vad 
som är känt om palliativ vård i livets slutskede vid 
viruspandemi samt konkreta 
behandlingsstrategier, doser och 
administrationssätt för lindring i livets slutskede av 
de symtom som är framträdande vid Covid-19.
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Covid-19 Guide för samtal med 
patienter
Palliativt utvecklingscentrum i Lund har skapat 
en guide för samtal med patienter som 
drabbats av svår covid-19 smitta och deras 
närstående. Guiden innehåller en rad 
samtalssituationer med förslag till fraser och 
bemötande. Guiden riktar sig till läkare, 
sjuksköterskor och alla andra yrkeskategorier 
som nu kan ställas inför samtal som många är oförberedda på. Förhoppningen är att guiden kan ge stöd 
och vägledning i utmanande situationer. Läs guiden här.

Nationella konferensen i palliativ vård
Under den 10- 12e mars genomfördes som planerat den 
Nationella konferensen i palliativ vård i Östersund. Trots den 
uppseglande Covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att undvika möten som omfattade mer 



Personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp för palliativ vård
Sveriges Kommuner och Regioner har gett det 
nationella programområdet för äldres hälsa i 
uppdrag att etablera en nationell arbetsgrupp 
(NAG) för att skapa ett personcentrerat och 
sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. 
Mer information hittar du på Sveriges kommuner 
och regioners hemsida. 
Läs mer här.

"Man får en aha känsla andra 
dagen..."
Palliativt Utvecklingscentrum har frågat Johan 
Widerberg som gick vår kurs De nödvändiga 
samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och 
paramedicinare den 4-5 februari 2020 vad han 
tyckte om kursen. Johan är specialistsjuksköterska 
inom akut ambulanssjukvård och arbetar på ASIH i 
Trelleborg. "Kursledarna gav oss många bra 
verktyg som vi fick möjlighet att praktisera med 
skådespelare andra dagen. Det gav mig en aha 
känsla andra dagen när allting föll på plats. Idag 
tänker jag lite mer på att anledningen till ett 
beteende hos en patient kan ha en bakomliggande 
orsak och att det kan vara nödvändigt att 
konsultera andra professioner, t.ex. en kurator 
eller dietist, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte". 

an 500 personer så kunde konferensen genomföras som 
planerat men med något mindre deltagare än planerat (ca. 450 
personer). Palliativt Utvecklingscentrum och Region Skåne var 
representerat bland både posters och muntliga presentationer. 
Konferensen var mycket välplanerad och genomfördes på ett 
sätt som gav intressant kunskapsutbyte. Nästa nationella 
konferens kommer att ske i Växjö om ett år. Läs mer här och 
hitta länkar till olika föreläsningar.

"Bättra att vara lindrad än att bli 
lindrad!"
Palliativt Utvecklingscentrum har pratat med Peter 
Ekevig som är överläkare på Palliativa enheten på 
Centralsjukhuset i Karlstad om deras erfarenheter 
av NVP 2D (Nationell Vårdplan för Palliativ Vård 
2D). "Som läkare är det viktigt att vara trygg i att 
våga låta dö och att kunna kommunicera kring det. 
NVP 2D är ett värdefullt verktyg som hjälper oss i 
det samtidigt som den fokuserar på 
symtomkontroll, viktig information och medicinska 
beslut. Vi har integrerat NVP 2D i vårt 
journalsystem Cosmic, och just nu pågår ett 
breddinförande av NVP 2D på sjukhuset och vissa 
boenden. Vi upplever en annan trygghet och 
harmoni i rummet med NVP 2D och jag är 
övertygad om att fler patienter får vara lindrade, 
snarare än att de behöver bli lindrade, som grund 
för en rofylld och värdig död." 



"Bra med olika infallsvinklar..."
Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat Helene 
Birgerson som gick vår kurs De nödvändiga 
samtalen för kontaktsjuksköterskor den 4-5 mars 
2020. Vi frågade henne vad hon tyckte om kursen. 
Helene arbetar som kontaktsjuksköterska på 
Hudmottagningen i Ängelholm. "Den praktiska 
samtalsträningen med skådespelare var väldigt 
realistisk och kursledarna var bra på att ta fram 
olika infallsvinklar och guida vidare i samtalet. Det 
hjälpte mig att reflektera över mig själv, vad jag 
sade och gjorde i samtalet. Det är en oerhört bra 
och nödvändig kurs." 

Rehabutbildning öppen för 
anmälan!
Vår årliga rehabutbildning "Rehabilitering och stöd 
i allmän palliativ vård" är öppen för anmälan för dig 
som arbetar i kommun, primärvård och 
akutsjukvård. Utbildningen hålls den 10 november 
2020 i Lund. Under denna utbildningsdag berättar 

De nödvändiga samtalen - praktisk 
samtalsträning för vården
De nödvändiga samtalen är samlingsnamnet för 
de kommunikationskurser som Palliativt 
Utvecklingscentrum i Lund har utvecklat och ger 
för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och 
paramedicinare. Kurserna har lite olika längd 
(antal dagar) men med ett gemensamt fokus att 
träna samtal med patienter som har en allvarlig 
sjukdom. Skådespelare deltar och simulerar 
patienter i samtalsträningen. Läs mer om kurserna 
De nödvändiga samtalen på vår hemsida 
www.palluc.se och anmäl dig här. På
kurskalendern ser du alla kurser som Palliativt 
Utvecklingscentrum erbjuder.

Såhär tyckte flera kursdeltagare...
som gick kursen De nödvändiga samtalen för 
kontaktsjuksköterskor den 4-5 mars 2020.

- "Ska absolut tänka mer på att ta en stund innan 
jag går in och pratar med patienten, om jag känner 
mig stressad. För att ha fokus och inte rusa på 
med en agenda. Lyssna efter hur och inte vad".

- "Att reflektera över min roll i samtalet. Kanske att 
man inte jobbar med samma saker - en 
mottagning kontra palliativt team. Olika 
erfarenheter men också möjligheter när man 
pratar med patienten i hemmet".

- "Fantastiskt att få göra detta med skådespelare som dessutom var så autentiska. Första gången jag var 
med om det".

Lorem ipsum



arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i 
specialiserad palliativ vård om de möjligheter och 
svårigheter som uppstår i mötet med de svårast 
sjuka och deras närstående. Deltagarna får 
verktyg, praktiska råd och en övergripande
orientering i rehabiliteringsprocessens moment 
och aktörer. 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.

Palliativt Utvecklingscentrum
Medicon Village, Hus 404B, 223 81 Lund

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


