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Bakgrund 
Örebro läns kommuner och Region Örebro län har skrivit ett gemensamt avtal 
med företaget GRADE om webbaserad utbildning i palliativ vård. Utbildning ska 
förmedla grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård och riktar sig till 
all vårdpersonal.  

Syfte 
Syftet med webbaserad utbildning GRADE är att ge vårdpersonal grundläggande 
och fördjupad kompetens i palliativ vård för att främja livskvalitet och ökad 
trygghet för personen och närstående.  

Presentation av webbutbildningen GRADE 
Webbutbildning består av fem kapitel, varje kapitel är uppdelat i avsnitt och varje 
kapitel avlutas med sammanfattning och reflektionsfrågor. Det finns en ordlista 
med förklaring och referens samt i avsnitt ett, två och tre finns en flik för 
medicinsk fördjupning. I slutet av utbildningen finns kunskapskontroll med 20 
testfrågor med svarsalternativ.   

Genomförande av webbutbildning GRADE  

Enhetschef/verksamhetschef ansvarar för att ge information om 
webbutbildningen GRADE. Länken till utbildningen finns i kompetensportalen.  

Enhetschefer/verksamhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
omvårdnadspersonal ska genomföra utbildningen.  

Nyanställda omvårdnadspersonal/semestervikarier ska genomföra 
webbutbildningen GRADE palliativ utbildning kapitel 1, 2 och 3 under sin 
introduktion.  

Webbutbildning GRADE är cirka sex timmar lång och kan genomföras i etapper 
för anpassningsmöjlighet till individ och verksamhet. Det som krävs är tid, dator 
samt internetkoppling. Webbutbildning GRADE kan genomföras i grupp eller 
enskilt. 

Kunskapskontrollen som finns i slutet av webbutbildningen GRADE ska 
genomföras av vårdpersonal enskilt. Efter genomgång av kunskapskontroll skrivs 
diplom till webbutbildningen ut och lämnas till enhetschef.  

Palliativ vårdsamordnare följer upp genomförandet av Webbutbildning GRADE 
på enheterna via egenkontroll trygg och säker hälso-sjukvård och rehabilitering.  
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Bilaga 1 

Webbutbildningen GRADE, innehållsförteckning 
 
Kapitel 1 Palliativ vård- förhållningssätt (ca 70 minuter) 

Avsnitt 1 Ett palliativt förhållningssätt 
Avsnitt 2 Övergång till palliativ vård i livets slutskede (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 3 Samtal i livets slutskede 
Avsnitt 4 Livsuppehållande behandling (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 5 Döden 
Avsnitt 6 Sammanfattning och reflektion 
 
Kapitel 2 Symtomlindring (ca: 80 minuter) 

Avsnitt 1 Ett proaktivt förhållningssätt 
Avsnitt 2 Andnöd och rosslingar(medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 3 Akut förvirringstillstånd (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 4 Smärta (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 5 Illamående och kräkningar (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 6 Ångest (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 7 När döden är nära (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 8 Sammanfattning och reflektion 
 
Kapitel 3 Omvårdnad (ca: 50 minuter) 

Avsnitt 1 Välbefinnande 
Avsnitt 2 Hudvård och trycksår (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 3 Munhälsa 
Avsnitt 4 Elimination (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 5 Vätska och näring (medicinsk fördjupning) 
Avsnitt 6 Sammanfattning och reflektion 
 
Kapitel 4 Strukturerat arbetssätt (ca: 40 minuter) 

Avsnitt 1 Teamarbete och rutiner 
Avsnitt 2 Symtomskattning 
Avsnitt 3 Stöd och utveckling av vårdpersonal 
Avsnitt 4 Svenska palliativregistret 
Avsnitt 5 Sammanfattning och reflektion 
 
Kapitel 5 Närstående (ca: 30 minuter)  

Avsnitt 1 Närståendestöd 
Avsnitt 2 Barn som närstående 
Avsnitt 3 Stöd efter dödsfall 
Avsnitt 4 Sammanfattning och reflektion 


