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Ny kompetensbeskrivning för
sjuksköterskor i palliativ vård
Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
(SFPO) (Swedish Palliative Nursing Association)
bildades 2002 med uppgift att tillsammans med
Svensk sjuksköterskeförening beskriva, utveckla och
stärka sjuksköterskors yrkeskunnande, professionella
roll och yrkesetiska förhållningssätt i palliativ
omvårdnad.
Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med
specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008. Kompetens inom palliativ
omvårdnad är under ständig utveckling och påverkas exempelvis av patienters behov av
palliativ vård och närståendes behov av stöd samt av olika yrkesorganisationer,
lärosäten och myndigheter. Därför har Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ
omvårdnad reviderat kompetensbeskrivningen utifrån aktuell kunskap, vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå
med inriktning palliativ omvårdnad beskriver det unika i kompetensområdet palliativ
omvårdnad.
Ta del av den nya kompetensbeskrivningen

Postdoktor i palliativ vård
Ur annonsen:
Arbetsuppgifterna består av forskning och utveckling inom området palliativ vård.
Inom Region Kronoberg pågår implementering av en innovativ samtalsmodell för läkare
och sjuksköterskor som innebär ett förändrat arbetssätt där hela teamet är involverat.
Syftet med projektet ”Kronobergsmodellen – Samtal vid allvarlig sjukdom” är att patienter
med allvarlig sjukdom och deras familjer ska erbjudas samtal om mål och prioriteringar,
där fokus är att identifiera och möta de behov som patienter och deras familjer har för att
kunna leva ett gott liv med allvarlig sjukdom.
Forskningen fokuserar både på effekter av samtalsmodellen och på
implementeringsprocessen, dessutom utifrån olika perspektiv och metodologiska
ansatser. Forskningen bedrivs i samverkan patienter, närstående, personal och forskare.
Sista dag för ansökan 23 april 2019
Läs mer om tjänsten på Linnéuniversitetets hemsida

European Palliative Care Academy
Leadership Course 2019-2021
En internationell ledarskapsutbildning i palliativ vård.
Sista dag för anmälan 9 juni 2019
Läs mer på hemsidan

Smärta hos äldre
Webbutbildningen "Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad

nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.
För att komma till webbutbildningen

Fototävling EAPC 2019
Vilken bild säger palliativ vård för dig?
Läs mer om tävlingen på EAPC hemsida
För att komma till hemsidan

Boklotteri
Denna månad har Gothia Fortbildning skänkt tre exemplar av
boken Palliativ vård vid demens av Johan Sundelöf och Petra
Tegman.
Om boken står:
Demens är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd som
förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och
rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och
närstående få uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede.
Ytterst handlar det om att teamet samarbetar strukturerat för att skapa förutsättningar för
god palliativ vård.
Den här boken utgår från förhållningssättet i palliativ vård vid demens som kan
sammanfattas med tre ord. Hjärna för den kunskap som behöver finnas, hjärta för
omsorgen och händer för den livsnödvändiga närhet som skapar trygghet, livskvalitet
och ro inombords. Boken är förankrad i forskningen och baseras på nationella och
europeiska riktlinjer. Varje temakapitel innehåller fallbeskrivningar och frågor för
reflektion enskilt eller i grupp.
Målgruppen är sjuksköterskor, läkare och personal som arbetar med personer med
demens. Boken kan också användas inom grund- och fördjupningsutbildningar.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka e-post till
infospn@stockholmssjukhem.se senast den 30 april 2019 och glöm inte att skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadensböcker vanns av: Victoria Ellnebrant, Gävle, Ulla Näppä, Östersund och
Anitha Sjöberg, Hässleholm

För att komma till hemsidan
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