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Hej!  

 

Hoppas att du haft en fin sommar och att du haft möjlighet till ledighet.  

Nu ser vi fram emot att dra igång hösten!  

Vi skickar med det utlovade materialet från avstämningsträffen för palliativa 

ombud den 25 maj över Teams. Varmt tack till er som deltog! Det var 

representanter från bland annat hemtjänst, SÄBO, gruppbostad  

och Region Uppsala.  

Vi fick lyssna till Therese Sandell Byström som är palliativt ombud på Tierps 

vårdcentral där hon berättade om sitt arbetssätt som ombud.  

Väldigt spännande och intressant!  

Dessutom berättade några av er deltagare om erat engagemang och driv hur ni 

jobbar som ombud, bland annat på SÄBO:t Glimmervägen i Uppsala där ni sett 

till att redan vid arbetsintervjun och inskolningen av ny personal ser till att lyfta 

frågan ”Vad vet du om palliativ vård?” och stöttar de nyanställda. Alltid lika 

givande och inspirerande att höra hur ni jobbar.  

Stort tack för att ni delar med er!  

Vi fortsätter att följa era resultat i Svenska palliativregistret med stor förväntan 

för att se ert hårda arbete ge resultat. Kommer du ihåg att gå in och titta hur det 

ser ut i registret på din arbetsplats? Har du fått en egen punkt på APT-agendan 

som palliativt ombud där du kan dela med dig av dina kunskaper och lyfta olika 

diskussioner på jobbet? APT är ett bra tillfälle att visa upp era siffror i palliativ-

registret varje kvartal för att lyfta och diskutera tillsammans vad som funkar och 

vad som behöver förbättras. Våga ta plats! 
 

I höst kör vi vidare med både nätverksträffar och avstämningsträffar som 

tidigare. Nätverksträffarnas datum, ämnen och länkar hittar du på vår hemsida. 

Har du inte fått någon inbjudan till avstämningsträffarna över Teams så maila 

oss på palliativt.centrum@akademiska.se  

Nästa avstämningsträff över Teams kommer bli 7 september kl 14-15 
 

Vi drar igång ombudsutbildningen igen i oktober. Kanske har du en kollega som 

är intresserad av att gå den? Vi har ändrat lite information på den här inbjudan 

så skriv ut och sätt upp den bifogade inbjudan på din arbetsplats och informera 

dina kollegor. Mer finns att läsa på vår hemsida www.akademiska.se/pkt   
 

Glöm inte att det du gör spelar roll. Dina kunskaper och erfarenheter är 

värdefulla för inte bara dina kollegor utan även och framför allt för de ni tar hand 

om som är i livets slut. Du kan göra skillnad!  
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Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.  

  

 

Med vänlig hälsning,  

Linda, Lisa, Zara och Johan på  

Palliativa konsultteamet  

 

 

018-611 72 30 

Måndag – Fredag  

kl 8 – 16  


