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Hej! 

Tack för senast, ni som var med på ombudsutbildningen nu under april!  

Vi är väldigt tacksamma för er feedback och för att ni ställde intressanta 

och bra frågor. Nu fortsätter arbetet ute i verksamheterna för er!  

På ombudsutbildningen talade vi bland annat om genomförande; hur 

man som palliativt ombud kan göra för att presentera, diskutera och 

reflektera kring olika ämnen på arbetsplatsträffar, planerings- eller 

utbildningsdagar.  

Har du haft ett möte med din chef och gjort upp en plan om ditt uppdrag 

som palliativt ombud? Har du hunnit anmält dig till någon av 

avstämningsträffarna  

(28 april eller 25 maj kl 14-15) över Teams? Maila oss för att få länken, 

palliativt.centrum@akademiska.se  

 

På arbetsplatsträffarna  

Visa någon av filmerna som finns på Palliationsakademin (Palliation play) 

om t ex omvårdnadsåtgärder och lyft frågorna som kommer i slutet med 

arbetsgruppen; ”Hur brukar vi göra vid andnöd?” t ex.  

 

Fler ämnen som kan lyftas är bland andra;  

- Hur kan vi arbeta med Symtomcirkeln? / Hur funkar det att arbeta med 

Symtomcirkeln?  

- Hur är det att ta hand om en döende?  

- Hur ser rutinerna ut? Vad fungerar? Vad behöver förbättras?  

- Hur kan vi stötta närstående? 

 

Uppföljning – hur går det?  

Följ er statistik på Svenska palliativregistret www.palliativregistret.se  

var tredje månad för att se hur det går för er (vad är bättre/sämre än 

förra kvartalet). Bjud in verksamhetschefen till dessa tillfällen.  

Det är möjligt att beställa gratis material på Svenska palliativregistrets 

hemsida, som t ex Abbey Painscale/ROAG och SÖS-stickan.  

Klicka in dig på rubriken ”Kunskapsstöd” och till sist ”Beställ material”. 

Svenska palliativregistret har också en del utbildningar som är 

kostnadsfria, se om det finns något som passar för dig och din 

verksamhet på https://palliativregistret.se/vardpersonal/utbildningar/  
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Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till 

oss. Gå gärna in på vår hemsida där lägger vi ut aktuell information, 

länkar till våra nätverksträffar med mera. www.akademiska.se/pkt 

Med vänlig hälsning  

Linda, Zara och Johan 

Palliativa konsultteamet  

palliativt.centrum@akademiska.se  

018-611 72 30 

(Helgfri vardag kl 8-16)  
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