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Hej, du palliativa ombud!  

 

Då var ombudsutbildningen för hösten 2022 avklarat. Dessvärre blev flera av oss 

drabbade av sjukdom så vi kunde inte livestreama dag 2 som planerat, men vi 

letade snabbt i arkivet och la upp och skickade ut länken från dag 2 som 

spelades in i april 2022. Länkarna till utbildningstillfällena ligger fortfarande ute 

på hemsidan. Tack för ert tålamod och för er generositet i er feedback. Vi läser 

era svar i utvärderingsenkäten med stor entusiasm och är tacksamma för era 

synpunkter. Ni som deltog under dag 1 den 11 oktober var väldigt engagerade i 

chatten, det var väldigt roligt och givande att få ta del av.  

Nu börjar jobbet! Var inte rädd att ta plats och ta vidare ditt engagemang och 

driv till dina kollegor och till ert viktiga arbete med vårdtagarna.  

Hur går det med att starta nätverk mellan er ombud, ni som jobbar för regionen 

eller kommunen? Får ni den stöttning och tid ni behöver från era arbetsplatser 

och chefer? Kommer du ihåg att gå in och titta hur det ser ut i registret på din 

enhet? 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 din 

arbetsplats?  

 

Och apropå roliga saker!  

Lisa och Johan har varit på nationella palliativa konferensen i Göteborg och 

representerade Palliativt centrum med en monter och visade upp POFF:en, häftet 

och Palliativa konsultteamets poster som vi skrivit med anledning av vårt 

pilotprojekt vi hade med ombudsutbildningen mot Östhammars kommun våren 

2021. Den utbildningen som ni gått!  

 

https://www.vgregion.se/ov/konferens--och-bokningscentrum/palliativvard2022/
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Zara och Linda har varit till Brygge på International Public Health Palliative Care 

Conference och visade upp samma poster – fast på engelska       Deltagarna som 

läste om detta var väldigt imponerade över vilka insatser ni gjort för personerna 

som befinner sig i livets slutskede, att det på så kort tid kunde bli en sådan 

otrolig förbättring. Och vi är stolta som tuppar över de engagemang ni visar och 

utför – varje dag. Ni gör skillnad!  

 

Kika gärna in på vår hemsida www.akademiska.se/pkt där vi lägger ut aktuell 

information. Snart är det bland annat dags för nätverksträff.  

Inför kommande avstämningsträff över Teams den 8 december kl 14 undrar vi 

om någon av er ombud skulle vilja berätta om hur ni jobbar som palliativt ombud 

på just din enhet? Skriv gärna ett mail till oss på 

palliativt.centrum@akademiska.se  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Linda, Lisa, Zara och Johan på  

Palliativa konsultteamet  

palliativt.centrum@akademiska.se  

018 - 611 72 30 
Måndag – Fredag  

kl 8 – 16  
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