
Palliativa Rådgivningsteamet
Västmanlands Sjukhus

Presentation på Regiondag i Palliativ Vård, Västerås 171116

Sofia Dettmann, överläkare

Cecilia Alin, specialistsjuksköterska



Palliativa Rådgivningsteamet (PRT)

• Start hösten 2014 på uppdrag av hälso- och  sjukvårds-

direktören i dåvarande Landstinget Västmanland

• Syftet var att förbättra den allmänna palliativa vården                    
gällande brytpunktssamtal, behovsmedicinering och                           
smärtskattning

• Drivs som ett projekt – finansieras via RCC lokalt

• Läkare 50%, sjuksköterska 100%



Vad är ett palliativt rådgivningsteam?

”Multiprofessionellt konsultteam som utgår från en 
specialiserad palliativ verksamhet och som tillhandahåller 
rådgivning, handledning och utbildning till vård och 
omsorgspersonal.”

Socialstyrelsens termbank.



Specialiserad

palliativ vård

10-20%

Allmän palliativ vård

• För personer med komplexa 

symtom/livssituation. 

• Utförs av multiprofessionellt team med 

särskild kompetens i palliativ vård, i 

hemmet (AH-team) eller vid specialiserad 

palliativ slutenvårdsenhet (Palliativa 

Enhetens avd).

Innefattar de allra flesta personer  som 

befinner sig i livets slut.  

Utförs av personal med grundläggande 

kompetens i palliativ vård. Ges i 

hemmet, inom slutenvården och vid 

särskilda boendeformer.

Palliativt rådgivningsteam. Ger konsultstöd
gentemot allmän palliativ vård, deltar
i ronder, telefonrådgivning.



Hur jobbar vi?

• Sedan starten deltagande i palliativa rådgivningsronder på olika 
sjukhusavdelningar

• För närvarande besöker vi 7 olika avdelningar på 5 olika kliniker i 
Västerås och Köping 1 gång/vecka



På ronderna diskuterar vi bl a…

• Symtomlindring - hur kan vi förbättra den?

• ”Ligga steget före" - hur kan vi undvika återinläggningar?

• Hur informerar vi patienter och anhöriga under resans gång?

• Vilka patienter kan vara lämpliga för specialiserad palliativ vård (AH-
team eller Palliativa Enhetens Vårdavdelning)?



Andra arbetsuppgifter för PRT

• Telefonkonsultation

• Undervisning för olika avdelningar/kliniker/personalgrupper, efter 
behov/önskemål från verksamheterna

• Delta i palliativa grupper på de olika enheterna

• Stötta enskilda medarbetare i verksamheterna i t ex etiska dilemman



Axplock från hösten 2017…

• Heldag palliativ vård på planeringsdag för Geriatriska kliniken och Rehabmedicinska 
kliniken, Västerås. Alla yrkeskategorier. 3 tillfällen.

• Föreläsning och diskussion i mindre grupp om smärtlindring i livets slut, Köping medicin 
avd 1. Sjuksköterskor och ssk-studenter, 2 tillfällen.

• Halvdagsföreläsning i allmän palliativ vård för undersköterskor.

• Halvdagsföreläsning i allmän palliativ vård för nya sjuksköterskor på introduktionsår.

• Föreläsning om enhetens resultat i Palliativregistret och förslag på hur man kan arbeta 
vidare med förbättringar, Hjärtsektionen. Alla yrkeskategorier.



Vad händer i framtiden?

• Permanenta PRT?

• Utöka tjänstgöringsgrad för sjuksköterska och/eller läkare?

• Arbeta mot primärvård och kommuner?

• Fler utbildningar?


