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Hälso- och sjukvård – för vårdgivare 

 

Rutin för dokumentation vid palliativ vård är 

reviderad. Ett förtydligande har lagts i vårdplan 
palliativ vård. En sammanfattning av hälso- och 
livssituationen dokumenteras regelbundet i vårdplan till 
exempel var tredje månad och/eller vid behov under 
sökord utförd åtgärd/ uppföljning. 

 

Ny version av Abby Pain Scale 

Nu finns ett nytt dokument för smärtskattnings 

instrumentet Abbey Pain Scale (APS)som kan användas 

att skriva observation/bedömning vid flera tillfällen. 

Den nya versionen finns på palliativregistrets hemsida 
samt i palliativa boxen: 
https://www.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html 

 

Utbildningar som erbjuds under Hösten 2022. 
Utbildningar arrangeras digitalt. Anmälan sker via 

Kompetensportalen. Länken skickas till deltagarna 

efter anmälningsdatum. 
 

Medicinskt-omvårdnadsforum för sjuksköterskor  
Till första tillfället: 
Datum: 2022-10-10 14:00- 15:00, 2022-10-17 kl 14:00- 
15:00 
”Hur skapar man bra möten när människor från olika 
kulturer möts?” Vi gästas av Chadi, tolk och 
kulturkommunikatör 
Andra tillfället planeras till början av december.  
 

Genomgång och utvärdering av arbetssätt för 

närståendeenkät i svenska palliativregistret (SPR) 

Under april och maj har sjuksköterskor som registrerar i 
SPR erbjudits genomgång av närståendeenkät och 

arbetssätt för att kunna erbjuda enkät från SPR till 
närstående. Enkäten ger verksamheter möjlighet att ta 
del av synpunkter från närstående. Sjuksköterskor som 
deltagit i utbildning kommer att implementera 
information om närståendeenkät på sina verksamheter. 
Till hösten planerats ett tillfälle för genomgång och 
utvärdering av hur det har gått för verksamhet som 
erbjudit enkäten till närstående samt skapa rutin för 
arbetssätt kring närståendeenkät. 
Datum: 2022-10-11 Kl: 13:30-15.00 

 

Grundutbildning för nya palliativa ombud 
För palliativa ombud kommer vi varje termin erbjuda en 
grundutbildning. Det gäller ombud som är nya i 
uppdraget eller som känner att det var ett tag sedan de 
fick uppfräschade kunskaper. 
Datum: 2022-10-04 kl: 13:00- 15:30 

 

Fördjupningsutbildning för palliativa ombud 
Fördjupningsutbildning är planerad för palliativa ombud 
som jobbat länge som ombud eller gått 
grundutbildningen för nya ombud. 
Fördjupningsutbildning utgår ifrån palliativ omvårdnad 
enligt den nya riktlinjen. 
Datum: 2022-11-30 kl: 13:00-15:30 
 

Palliativa ombudssamordnare  
Denna termin träffas palliativa ombudssamordnare vid 
två tillfällen. Träffarna är i september och november kl: 
13.00-15.30 med fortsatt fokus på förbättringsområde 
symtomkontroll och symtomskattning.  
Vi kommer också under septemberträffen beröra 
kulturella aspekter och på novemberträffen komma in på 
svåra samtal. Det är viktigt att dessa träffar prioriteras för 
att vi ska få god följsamhet i arbetet med att utveckla den 
palliativa vården. Gå in i kompetensportal och anmäl er 
som team! 
  
 
 

https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/leverantor--utforare/halso---sjukvard---for-vardgivare.html
https://www.orebro.se/4.5787f283159daa7a96c3372.html
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Grundutbildning för sjuksköterskor  
Utbildningen riktar sig till nya sjuksköterskor i Örebro 
kommun men också till sjuksköterskor som önskar 
uppfräschade kunskaper.  
Datum: 2022-09-14 kl: 08:30 –15:30 och 2022-12-06  kl: 
08:30-15:30 
 

Grundutbildning för Arbetsterapeuter 
Utbildningen riktar sig till nya arbetsterapeuter i Örebro 
kommun men också till arbetsterapeuter som önskar 
uppfräschade kunskaper.  
Datum: 2022-10-12 kl: 13:30-16:00 
 

Grundutbildning för chefer och administrativ 

personal, driftplanerare, verksamhetstödjare inom 

VoO och FSI 

Utbildningen riktar sig till nya chefer, administrativ 
personal, driftplanerare, verksamhetstödjare inom vård 
och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för 
funktionsstöd och externa omsorgsutövare i Örebro 
kommun samt till dig i nämnda profession som önskar 
uppfräschade kunskaper i palliativ vård.  
Datum :2022-12-09 kl: 10:00-12:00 
 

Trevlig sommar! 

Hälsningar/ Shahin och Camilla 

 


