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Nytt från PC!
Välkommen till vårens sista nyhetsbrev från Palliativt Utvecklingscentrum. Vi har tre stora och goda 
nyheter att förmedla. Saerun Jonsdottir är sedan ett par veckor vår verksamhetschef och Jesper 
Petersson har efterträtt Ingemar Petersson som vår styrelses ordförande och Marlene Malmström är 
utnämnd till docent. För verksamheten innebär detta inga stora förändringar men det skapar en trygghet 
inför de många spännande utmaningar vi står inför inom de olika forskningsområden där vi är aktiva, 
utvecklingsprojekten och inte minst inom utbildningsområdet med ökande och snabba krav på 
digitalisering. 

Med många hälsningar
Carl Johan Fürst 

Ny styrelseordförande på Palliativt 
Utvecklingscentrum
Ny ordförande är Jesper Petersson, enhetschef för 
kunskapsstyrning och FoU på Region Skåne. Vi 
bjuder Jesper Petersson välkommen! 
Huvudmän för Palliativt Utvecklingscentrum är 
Lunds Universitet/Medicinska fakulteten och 
Region Skåne. Styrelsen har ordinarie ledamöter 
med ordförande från Region Skåne. Ledamöterna 
har vetenskaplig kompetens och styrelsen kan 
adjungera medlemmar med annan kompetens. 
Beslut i styrelsen skall fattas med enhällighet. Läs 
om Styrelsen här.

Hemsida » | Skicka till en vän » | Avprenumerera » 

Välkommen till Saerun Jonsdottir, 
ny verksamhetschef på Palliativt 
Utvecklingscentrum
Saerun Jonsdottir blir ny verksamhetschef för 
Palliativt utvecklingscentrum Lund efter närmare 
ett år som tillförordnad. Saeruns bakgrund är 
specialistsjuksköterska inom intensivvård och hon 
har verkat som både enhets- och områdeschef 
inom VO Barnmedicin på Skånes 
universitetssjukvård. Saerun kommer även att 
fortsätta att ansvara för Palliativ vård och ASIH 
västra Skåne vilket varit hennes uppdrag de 
senaste fyra åren. "Det kommer fortsatt att vara ett 
väldigt spännande uppdrag där alla delar behövs 
för att vi ska bibehålla och utveckla centrat. Att jag 
samtidigt ansvarar för både den akademiska delen 
och det kliniska inom palliativ vård och ASIH, ger 
en koppling som i sig skapar möjligheter, säger 
Saerun Jonsdottir".
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"Infektionskliniken används som 
en pålitlig informationskälla..."
ST-läkare Daniel Towie är för närvarande placerad 
vid Infektionskliniken på SUS i Lund. Vi frågade 
honom om hans hållning till vår samlingssida med 
information om Covid-19 på www.palluc.se. 
"Samlingssidan innehåller bra guider för samtal 
med patienter och informationen är lätt att referera 
till och användbar. På Infektionskliniken upplever 
vi en större belastning på grund av ett större flöde 
av patienter och vi besvarar oerhört många samtal 
från kollegor, patienter och anhöriga som 
använder Infektionskliniken som en pålitlig 
informationskälla. Samlingssidan är ett bra 
komplement och just nu försöker vi tillmötesgå den 
osäkerhet som finns i samhället kring Covid-19. Vi 
känner oss ganska trygga i detta!".

Grattis till docenturen!
Marlene Malmström är legitimerad sjuksköterska 
och nybliven docent i omvårdnad vid Lunds 
universitet (23/4). Marlene har sin 
huvudanställning som FoUU-ledare vid Kirurgiska 
kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Hennes 
forskning bedrivs i samverkan mellan den 
kirurgiska verksamheten, Lunds universitet och 
Palliativt Utvecklingscentrum. Marlenes 
forskningsprojekt fokuserar bland annat på att ta 
fram nya kliniskt relevanta och innovativa modeller 
för att säkerställa individbaserad rehabilitering i 
samband med bröstcancer samt för tidig 
integrerad palliativ vård i samband med matstrups- 
och magsäckscancer. Målet är att utgå från 
patienter och deras närståendes upplevelser och 
behov för att utveckla och utvärdera modeller som 
kan stödja dem genom cancerprocessen. 

"Vi fokuserar på de 
närståendes behov av stöd..."
Nytt projekt ska hjälpa de närstående i 
palliativ vård. Professor Anette Alvariza 
och doktorand Maria Norinder, båda 
legitimerade sjuksköterskor, från Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola leder ett 
forskningsprojekt med ett nytt strukturerat 
arbetssätt för vårdpersonal när de möter 
närstående till patienter som vårdas i 
hemmet. Arbetssättet bygger på ett 
frågeformulär som kallas för Ditt behov av 
stöd (CSNAT). "Arbetssättet är 
personcentrerat och medför ett omvänt 
förhållningssätt. Det innebär att det är de 
närståendes egna behov och prioriteringar 
som styr vilka stödinsatser som ska ges i 
kombination med vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter. Arbetssättet kan användas oavsett var i 
sjukdomsförloppet patienten befinner sig och det säkerställer att stödet till närstående blir jämlikt och 
organiserat", säger professor Anette Alvariza. "Det är vår förhoppning att Ditt behov av stöd kan 
underlätta enheternas arbete och kunna hjälpa de närstående att reflektera över sina behov men också 
sina egna resurser ", säger doktorand Maria Norinder. Läs mer här.
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"Patienten behöver ha ett hopp om 
att leva vidare..."
Camilla Palmgren arbetar som enhetschef på 
HoS, Vuxenpsykiatrimottagningen, beroende i 
Malmö som erbjuder specialistvård för personer 
med substansberoende och psykiatrisk 
samsjuklighet. Hon har läst vår "Covid-19 Guide 
för samtal med patienter" och vi frågade henne hur 
de använder den på enheten. "Det är en bra guide 
som även är användbar för krisbehandling och 
missbruk. Den innehåller frågor och svar som är 
applicerbara, t.ex. när patienter ringer och är 
oroliga. Vi använder t.ex. stöddelen i guiden när 
patienten är rädd men behöver ha ett hopp om att 
leva vidare. Då kan vi använda en av fraserna och 
be patienten berätta mer. Guiden kan översättas 
till många steg i vår behandling också när det 
gäller begränsade resurser och beslut som ska 
träffas". 

De nödvändiga samtalen för 
kontaktsjuksköterskor
Läs om kursledare Anders Danielssons och 
Mattias Tranbergs erfarenheter och reflektioner 
kring samtalsträning med kontaktsjuksköterskor i 
samarbete med RCC Syd. Läs hela artikeln här.

"Många patienter vågar inte ta sig 
in till sjukhuset..."
Jenny Ahlberg är kontaktsjuksköterska på 
Lungmottagningen på Skånes universitetssjukhus 
i Lund och använder information om Covid-19 som 
finns på vår hemsida. 
"Vi har inga smittade Covid-19 patienter och 
vardagen flyter på som vanligt. Men många 
patienter ringer in och vågar inte ta sig in till 
sjukhuset på grund av den rådande situationen 
just nu. Vi använder guiderna, De nödvändiga 
samtalen om Covid-19, när vi pratar med våra 
patienter eller när oroliga anhöriga kontaktar oss 
och ställer frågor om Covid-19. Fraserna hjälper 
oss att tillmötesgå den oro som patienterna och de 
anhöriga kan ha på ett bra och empatisk sätt". 

Hur bemöter jag allvarligt sjuka patienters 
känslomässiga reaktioner? 
På kursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor, 
undersköterskor och paramedicinare den 28 september 2020 får du 
praktisk samtalsträning och feedback som kan hjälpa dig att läsa av 
och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och 
önskemål om bemötande. Träningen sker i strukturerade former i 
mindre grupper med var sin handledare och skådespelare som 
simulerade patienter. Kursintyg utfärdas. Läs mer och anmäl dig här. 

Följ oss på Facebook!
Palliativt Utvecklingscentrum finns på Facebook. Vi kommer att sprida information om 
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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 
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