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Vad har vi arbetat med det sista året - Dalarna

• Kollektivavtal (schablon/beredskap)

• Lön & Kompetensplan 

• Palliativa dagen - omvårdnad 

• Utbildningsplatser spec. utbildning 
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Vad är på gång framåt - Dalarna

• Närsjukvårdsutredning 

• Verksamhetsplan – flöden, processer

• Specialistsjuksköterskor – Teamdag 2018

• Praktikplatsersättning Högskolan Dalarna
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Vad har vi arbetat med det sista året - Gävleborg

• Palliativt råd - Cancer råd

• Förbättringsarbete
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Vad är på gång framåt - Gävleborg

• Handlingsplan

• Cancer råd-års hjul

• NVP-nationell vårdplan för palliativ vård
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Vad har vi arbetat med det sista året - Södermanland

• Utbildningseftermiddagar på 3 orter hösten 2017,                                             
fokus på anhörigstöd samt ungdomar som 
närstående.

• Ett stort arbete har gjorts med uppföljning av 
Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa 
vården där vi ser flera förbättringsområden.

• Påbörjat arbete med att skapa en utåtriktad 
informativ hemsida som kan vara ett stöd inom 
palliativ vård för all länets verksamhet.
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Vad är på gång framåt - Södermanland

• Förbättringsarbete för att nå upp till mål i                                                     

vårdprogram och nationella riktlinjer.

• Vara med och implementera grundläggande 

utbildning i palliativ vård för all vårdpersonal.

• Vi hoppas kunna starta upp en verksamhet med 

palliativa ombud på varje sjukhusavdelning, 

hemtjänstgrupp, hemsjukvårdsteam och 

boendeavdelning i länet.
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Vad har vi arbetat med det sista året - Värmland

• Överenskommelse om samverkan Palliativ vård och vård av 

barn med särskilda behov i hemmet upp till 7 år.

• Uppdragsbeskrivning för det Palliativa rådet.

• Lokalt vårdprogram för LiV; Palliativ vård i livets slutskede för 

vuxna 18 år och äldre.

• Nätverk för palliativa ombud i primärvård, slutenvård och 

kommunerna med de fem palliativa konsultteamen som 

geografiska nav.
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Vad är på gång framåt - Värmland

• V 46 Startat Palliativt Konsultteam på Centralsjukhuset 

(CSK), Karlstad för bedömning av fler diagnoser än 

cancersjukdomar.

• En specialiserad palliativ vårdenhet, CSK.

• Fortsatt arbete med nätverket av palliativa ombud:

Våren-18 träff i de fem geografiska områdena.

Hösten-18 gemensam dag alla ombud.

• Palliativa rådet 4-5 möten/år.
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Vad har vi arbetat med det sista året - Västmanland

• Utbildning i allmän palliativ vård                                                                 

– deltagande i pilot för ”Palliation ABC”.

• Uppdragsbeskrivning

Kommunal hemsjukvård – avancerad 

hemsjukvård.

• Ny organisatorisk enhet ”Palliativa Enheten” och 

ny byggnad för AH teamet Västerås och Palliativa 

Enhetens Vårdavdelning.
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Vad är på gång framåt - Västmanland

• Utbildning i allmän palliativ vård                                                                     

– implementering av Palliation AB.

• Uppdragsbeskrivning

kommunal hemsjukvård – avancerad hemsjukvård – fortsatt 

arbete!

• Riktade åtgärder/projekt:

- Pilotprojekt ”Utskrivningsteam för äldre”

- Projekt Palliativ Mottagning fortsätter i Västerås

- Fortsatt satsning på skräddarsydda utbildningar via                

Palliativa Rådgivningsteamet
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Vad har vi arbetat med det sista året - Örebro

• Möten 2 ggr/termin 2012.

• Gemensam palliativ remiss i länet.

• Beslut om sökord Brytpunktsamtal i primärvården och sjukhusens 

journalsystem.

• Dokumentationen om beslut över Palliativ vård i datajournalen.

• Uppdaterar ”buffertlistan” för lm i kommunernas förråd. 

• Revidera rekommendationerna för Palliativa läkemedelsordinationer 

inom primärvården samt dokumentationsmallen.
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Vad är på gång framåt - Örebro

• Ansvariga för genomförandet och uppföljning av Web-

utbildning från Grade i allmän palliativ vård för länet.

• Uppföljning av statistiken i Palliativ registret för Örebro län.

• Revidera kapitel om palliativ vård i Rekommenderade 

läkemedel i Örebro län.

• Revidera länsövergripande överenskommelsen om palliativ 

vård mellan kommunerna och regionen i Örebro län.
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