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Nyhetsbrev från palliativa 

vårdsamordnare 
Ny termin och nya utmaningar! 
 

Informationsträff gällande nya riktlinje och rutin i 

palliativ vård 

Vi startar september med ytterligare några 
informationstillfällen om det material som finns iordningställt 
för er att använda i verksamheterna. Syftet är att implementera 
de nya riktlinje och rutin teamsamverkan och 
ansvarsfördelning i allmän palliativ vård i Örebro kommun.  
 
Informationstillfälle är för chefer, legitimerad personal, 
palliativa ombudssamordnare och palliativa ombud.  
 
Datum och tid:  
1 september kl 11.00-11.30, kl 15.00-15.30,  
8 september kl 15.00-15.30.  
 
Tillfällena arrangeras digitalt och länken skickas till deltagarna 
efter anmälan. Anmälan gör via mail till palliativ 
vårdsamordnare. 

 

Utbildningar som erbjuds under hösten 2021.  
Utbildningar arrangeras digitalt. Anmälan sker via 

Kompetensportalen. Länken skickas till deltagarna 

efter anmälningsdatum. 

 
Medicinskt-omvårdnadsforum för sjuksköterskor  

Medicinskt- och omvårdnadsforum erbjuds två gånger per 
termin med två olika ämnen där läkare från primärvård eller 
geriatriska/ palliativa sektionen föreläser. Första tillfället och 
ämnet är: Varför mår man illa?  Orsaker och behandling av 
illamående i palliativ vård. 
Föreläsare: Dr Ann Dalius-Isenberg  
 
Datum och tid:  
15 september Kl 14.00 – 15.00 
4 oktober Kl 14.00-15.00.  

 

Andra tillfället kommer bli i november/ december så håll 
utkik! 

 
Ny utbildningssatsning i svenska palliativregistret 

(SPR). 

Utbildning riktas till sjuksköterskor som registrerar i SPR för 
genomgång av dödsfallenkät samt genomgång i att ta fram 
enhetens resultat för uppföljning av kvalitetsindikatorer i 
palliativ vård.  
 
Datum och tid:  
14 oktober kl 14.00- 15.30 
19 oktober kl 14.00-15.30. 

 

Grundutbildning för nya palliativa ombud 

För palliativa ombud kommer vi denna termin precis som 
förra ha en grundutbildning. Det gäller ombud som är nya i 
uppdraget eller som känner att det var ett tag sedan de fick 
uppfräschade kunskaper. 
 
Datum och tid:  
13 september kl 13.30 – 16.00  
29 september kl 13.30-16.00 

 
Fördjupningsutbildning för palliativa ombud 
Fördjupningsutbildning är planerad för palliativa ombud som 
jobbat länge som ombud eller gått grundutbildningen föra 
termin. Fördjupningsutbildning utgår ifrån palliativ omvårdnad 
enligt den nya riktlinjen. 
 
Datum och tid:  
13 oktober kl 13.30 – 16.00 
27 oktober kl 13.30-16.00.  
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Palliativa ombudssamordnare  
Denna termin träffas palliativa ombudssamordnare i sin grupp 
vid två tillfällen som finns upplagda i Kompetensportalen, och 
håll på eftermiddagstid kl: 13.00-15.30. 
 
Första tillfället är i september och kommer handla om rutin 
teamsamverkan och ansvarsfördelning och hur vi får till 
teamarbetet! 
 
Andra tillfället i november kommer vi gästas av Kurator 
Hanna Berge- Kleber från palliativa sektionen. Hon kommer 
prata om sorg, det ser vi fram emot! 
Alla ombudssamordnare anmäler sig i den grupp de tillhör 
(grupp 1-7). Det är viktigt att dessa träffar prioriteras för att vi 
ska få god följsamhet i arbetet med att utveckla den palliativa 
vården.  

 

Grundutbildning för sjuksköterskor  
Utbildningen riktar sig till nya sjuksköterskor i Örebro 
kommun men också till sjuksköterskor som önskar 
uppfräschade kunskaper.  
Datum och tid: 
25 november kl 8.30-14.00. 

 

Grundutbildning för Arbetsterapeuter 
Utbildningen riktar sig till nya arbetsterapeuter i Örebro 
kommun men också till arbetsterapeuter som önskar 
uppfräschade kunskaper.  
Datum och tid:  
22 november kl 13.00-15.30 

 

Grundutbildning för chefer 
Utbildningen riktar sig till nya chefer inom vård och 
omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och 
externa omsorgsutövare i Örebro kommun men också till 
chefer som önskar uppfräschade kunskaper i palliativ vård.  
Datum och tid:  
3 december kl 10.00-11.30 

 
Utbildningsmaterial finns tillgängligt  
I palliativa boxen på www.orebro.se finns två korta 
utbildningsfilmer, en för VAK och en för MUNVÅRD. Dessa 
är cirka15 min och kan med fördel ses av all personal.  

 
 

 
Hälsningar 
Shahin och Camilla 
 

 

Prenumeration Nyhetsbrev 

Längst ned på sida kan du hitta alla nyhetsbrev: 
Hälso- och sjukvård – för vårdgivare 

 
Om ingen annan länk presenteras i nyhetsbrevet finns 
dokument vi hänvisar till publicerade under respektive 
box/kapitel på sidan:  
Dokument och vägledning inom hälso- och  
sjukvård – för vårdgivare 
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http://www.orebro.se/
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html
https://skrivwww.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare/dokument--vagledning-inom-halso---sjukvard.html

