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Palliation sydöst 2018 – referat från dagen 

 

Undersköterskans arbete i palliativ vård, Vimmerby kommun 
Marie Svensson och Maria Andersson, undersköterskor 

 

Marie Svensson och Maria Andersson från Vimmerby 

kommun berättade om hur det är att möta och vårda 

palliativa patienter. Detta ur sitt perspektiv som 

undersköterska i kommunen och utifrån den palliativa 

värdegrunden: Närhet, Helhet, Kunskap och Empati. 

Föredragarna gav exempel utifrån sitt vardagliga arbete.  

Åhörarna fick också ta del av det projekt som man i 

Vimmerby kallar ”VILS” (vård i livets slutskede), ett projekt 

som syftar till att öka kunskapen inom palliativ vård hos all 

vård- och omsorgspersonal. Palliativa ombud har utbildats och utgör kärnan i projektet. Man 

arbetar mycket med smärtskattning, dokumentation, kommunikation och samsyn. Man följer 

sin data i Svenska palliativregistret och Vimmerby en av de bästa kommunerna i sydöstra 

regionen när man ser till kvalitetsindikatorerna för god palliativa vård 2018. 

 

 

Lymfödem 
Anna Wickert, sjukgymnast/lymfterapeut Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 

 

Föreläsningen inleddes med en beskrivning om lymfsystemets uppbyggnad, 

uppgift och hur det fungerar. Sedan följde en beskrivning av vad som händer när 

ett lymfödem uppstår och vad detta kroniska sjukdomstillstånd kan ge för 

betydande funktionsnedsättningar i form av inskränkt rörlighet, 

tyngd/spänningskänsla, benägenhet för infektioner, psykologiska och 

kosmetiska problem. Anna beskrev hur det går att förhindra uppkomsten av 

lymfödem och vad som sker när patienten får träffa lymfterapeuten, från 

undersökning till behandling. Hon delade också med sig av information kring 

olika typer av kompressionsmaterial och vad som avgör valet av material. 

Lymfterapeuter finns på flera av våra sjukhus i regionen och deras kunskap kan 

göra skillnad för patienterna! 
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Har valet av opioid någon klinisk betydelse för patienten? 
Anna Ekelund, läkare på palliativa vårdenheten i Värnamo, specialist i anestesi- och 

intensivvård och diplomerad smärtläkare 

 

Anna Ekelund inledde med att berätta om valet av opioider och 

deras olika verkningsmekanismer. Under föreläsningen fick åhörarna 

bland annat lära sig om skillnader i biotillgänglighet och 

metabolisering.  

Miniseminariet var upplagt utefter fallbeskrivningar och deltagarna 

fick information om vikten av smärtanalys och att valet av opioid gör 

skillnad för smärtlindringen. Vikten av orientering av rätt opioid till 

rätt patient vid rätt tillfälle poängterades.  

 

 

 

Förbättringsarbete inom palliativ vård, Värnamo kommun 
Anja Moilanen distriktssköterska, Charlotta Treptow arbetsterapeut, Lisbeth Skoog 

kvalitetsundersköterska 

 

Föreläsarna från Värnamo kommun presenterade sitt 

förbättringsarbete inom palliativ vård. Man har fått 

ett uppdrag från omsorgsförvaltningen att utveckla 

och stärka den palliativa vården inom kommunen. 

Ett utbildningsmaterial  för att kompetensutveckla 

sina medarbetare inom palliativ vård har arbetats 

fram. Under hösten 2017 startades en studiecirkel 

med 8-12 deltagare per grupp. Grupperna träffades 

fyra gånger och träffarna innehöll olika teman. Målet 

var att utbilda ett palliativt ombud per 

enhet/hemtjänstgrupp.  

Ombudens uppdrag var att sedan att sprida kunskap inom palliativ vård på sin enhet. Hittills 

har 57 ombud utbildats. Utbildningsmaterialet har utgått från Palliationsakademins filmer samt 

patientfall.  Man har bland annat berört områden som värdegrund, symtom och 

symtomlindring, teamarbete, sorgens faser och palliativregistret. Sjuksköterskor som arbetar 

med inriktning  palliativ vård finns utsedda och månadsbrev skickas ut till alla ombud som har 

nätverksträffar två gånger per termin. Man måste se till vad som är betydelsefullt för patienten. 

Information till och kommunikation med patienten är mycket viktigt. 


