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Läs mer om tjänsten på Lunds universitets hemsida

Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad
Veronica Eriksson är utsedd av Sjuksköterskor inom palliativ
omvårdnad - SFPO till årets sjuksköterska inom palliativ
omvårdnad 2018.
Veronica arbetar på Brogårdens äldreboende, Skellefteå. Hon har alltid brunnit för den
palliativa omvårdnaden och värnar för såväl patient som närstående på allra bästa sätt.
Veronica har också arbetat i ett projekt för svårt hjärtsjuka patienter och varit drivande i
äldreomsorgens palliativa vård samt varit kontaktsjuksköterska för vårdprogrammet LCP.

Fyra doktorandtjänster vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola
Människan i välfärdssamhället rymmer två
forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd
med inriktning mot civilsamhället.
Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda
människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme.
Kunskapsutveckling sker genom teoretisk analys av området kombinerad med empiriskt
förankrad forskning.
Här beaktas angelägna samhällsfrågor för den närmaste framtiden, så som en ökande
socioekonomisk ojämlikhet, en större mångfald i befolkningen, ett ökande behov av vård
och omsorg, frågor om jämlik tillgång till och fördelning av vård och välfärdsinsatser samt
förändrade relationer mellan medborgare, offentlig sektor, näringslivet och det civila
samhällets organisationer.
Sista ansökningsdag 2018-05-16
Läs mer på Ersta Sköndal Bräckes högskolas hemsida

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige finns nu att läsa
digitalt på NRPV`s nya hemsida
Nu kan du läsa äldre nummer av tidskriften Palliativ vård i
Sverige direkt via din dator eller telefon

Klicka här för att komma till NRPV:s nya hemsida

Om att identifiera patienter med stödjande och palliativa
insatser
För att underlätta identifieringen av patienter med behov av palliativa
insatser kan bedömningsverktyget Supportive and Palliative Care
Indicators Tool [SPICT] användas. Ett projekt pågår med syfte att
översätta SPICT till svenska och validera översättningen i en svensk
sjukvårdskontext. Projektet är att samarbete mellan Region Halland, Högskolan i
Halmstad och Palliativt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Översättningen
beräknas vara klar efter sommaren 2018.
Lotta Pham är sjuksköterska och doktorand vid högskolan i Halmstad och hennes
forskningsprojekt handlar om tidig integrering av palliativ vård. Översättningen av SPICT
är en delstudie i hennes forskningsprojekt med fokus mot kommun och primärvård.
Maria Arnby är sjuksköterska, fil.mag., och arbetar på palliativt centrum Sahlgrenska
universitetssjukhuset. Hennes del i projektet med översättningen har fokus mot
slutenvården.
Tidigare i år var Lotta och Maria på en konferens i Edinburgh som hade fokus på tidig
integrering av palliativ vård med hjälp av bedömningsverktyget SPICT. De har skrivit ihop
en text om denna konferens som ni kan ta del av genom av klicka på länken.
E-post: lotta.pham@hh.se
Om att identifiera patienter med stödjande och palliativa insatser

Konferens om Svenska Palliativregistret
9-10 oktober 2018 i Lund
•Lär dig om validitet, täckningsgrad och länkning
•Stimulera till forskning med registret som grund
•Utbyt erfarenheter och idéer
•Formulera önskemål på registret i framtiden
Kostnad före 25 juni 2018 SEK 1.500 därefter 2.100 SEK.
Kontakt: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se
Mer information och anmälan på Palliativt Utvecklingscentrums hemsida

Lotteri
Denna vecka lottar vi ut fem exemplar av DöBra kortleken
skänkta av DöBra-Programmet.
DöBra Kortleken är ett verktyg som hjälper till att reflektera
kring och samtala om frågan Vad är viktigt i livets slutskede?
Kortleken innehåller 37 påståenden om sådant som kan vara viktigt för en i livets
slutskede, som t.ex. ”Att vara fri från smärta”, ”Att ha ordning på min ekonomi” och ”Att
ha mina närmaste kring mig”. Det finns även möjlighet att lägga till egna alternativ om
man tycker att något saknas bland de förtryckta påståendena. Kortleken kan vara till
hjälp för reflektion och samtal med andra, exempelvis närstående eller vård- och

omsorgspersonal, om vilka aspekter kring livets slut som är viktiga för en.
Kortleken, som utvecklats av intresseorganisationen Coda Alliance i USA, har översatts
och anpassats till svenska förhållanden av projektgruppen för projektet Så vill jag ha det
i livets slutskede (Swe-ACP). Kortleken används i forskningssyfte både i det projektet
och i projektet Döende och död i äldreomsorg.
Vill du vara med på utlottningen av kortleken så skicka e-post till
infospn@stockholmssjukhem.se senast den 6 maj 2018 och glöm inte att skriva namn
och adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadens böcker vanns av: Ingrid Svensson, Rättvik, Magdalena Karlsson,
Mölndal och Ewa Heland, Stockholm
Läs mer om DöBra kortleken på DöBra:s hemsida

Palliasjon i Sverige
En sammanställning av palliativ vård i Sverige av Dagny Faksvåg Haugen, professor i
palliativ medicin vid universitetet i Bergen, Norge
Klicka här för att komma till sammanställningen

Nätverket för Fysioterapeuter som jobbar inom palliativ vård i Stockholms
län
Den 12:e mars träffades vi igen, den här gången på Bromma sjukhus, ASIH Bromma,
Stiftelsen Stockholms sjukhem. Nätverket träffas en gång per termin för att delge
varandra nyheter inom palliativ fysioterapi samt diskutera aktuella ämnen inom området.
Den här gången startade mötet med ett mycket givande föredrag av fantastiska Pia
Bergholm som föreläste om allmänna ödem i palliativ vård.
Nästa möte är på Långbro park i september 2018
Kontaktperson för nätverket är Ida Kekonius på ASIH Bromma, Stiftelsen Stockholms
sjukhem.sjukhem.
E-mail: ida.kekonius@stockholmssjukhem.se

Presentationer från 5:e Nationella konferensen
i palliativ vård 2018 godkända för publicering
För att komma till presentationerna

Läs mer på EAPC
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