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Hur skapar du en god och bestående palliativ vård……. 
….hur kan du göra de röda partierna i ”spindeln” gröna? Hur kan du ta tillvara på 
patienters/brukares/anhörigas/närståendes erfarenheter i förbättringsarbetet?  
 
Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i 
Jönköpings län bjuder in till en förbättringsresa med start våren 2015. 
 
Vad är det vi tillsammans ska åstadkomma 
Ambitionen är att utifrån det tidigare mycket aktiva spridningsarbetet med registret erbjuda ytterligare 
stöd i vardagligt förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregistret samt att stärka registret ytterligare 
för att kunna skapa ett stöd för verksamheter.  
 
Förbättringsområde kommer att väljas av deltagande verksamheter utifrån resultat i registret i de fyra 
indikatorerna brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination mot ångest. Målet är att nå 
100 % i samtliga indikatorer. 
 

Målgrupp  
Vi vänder oss i första hand till verksamheter i södra Sverige, Sydöstra regionen och närliggande län 
(Västra Götaland, Närke, Sörmland och Värmland). Parallellt kommer Södra Sjukvårdsregionen och 
RC Syd att genomföra ett utvecklingsarbete i den palliativa vården. Vi ser anhörig-
/närståendemedverkan som en naturlig del i detta arbete då erfarenheten är att aktiva 
anhöriga/närstående ger bättre resultat.   
 
Vem ska delta? 
Ett tvärprofessionellt team bestående av ca 4 – 6 personer, gärna både läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor och andra professioner som har ett aktivt stöd från ledning. Teamet utser en coach 
som är det lokala stödet i arbetet. Att ha patienter/brukare och anhörig-/närstående med i 
förbättringsarbetet på hemmaplan ser vi som viktigt. Detta kan göras på flera olika sätt. 
 
Genomförande 
Vi träffas vid tre lärandeseminarier (LS), vi har även seminarier via telefon/webb och en webbaserad 
lärandeplattform. På lärandeseminarierna blir vi inspirerade, och får ta del av varandras erfarenheter, 
registeranvändning och förbättringskunskap. Detta varvas med eget arbete på hemmaplan. 
Vi kommer också att ha coachträffar via telefon/webb där coacherna har möjlighet att förvärva 
fördjupad förståelse kring förbättringskunskap och kvalitetsregister samt möjlighet till 
erfarenhetsutbyte. Coacherna har under hela programmet tillgång till individuellt stöd från 
programledningen. Vi ser gärna att chefer deltar vid något utav våra lärandeseminarier. 
 
Under samtliga lärandeseminarier och coachträffar deltar medarbetare från Svenska palliativregistret. 
 
Tidplan 
Coachträff den 10 mars 
Förberedande träff där vi går igenom förbättringskunskap, metoder och arbetssätt samt fördjupar oss i 
registret.  
Plats: Qulturum, Jönköping 
 
LS1 23 mars 2015 – Teamstart 
Innehåll: Palliativ vård, Svenska palliativregistret, patient-/närståendemedverkan, förbättringskunskap 
och påbörja förbättringsarbete. 
Plats: Qulturum, Jönköping 
 
LS2 20 maj 2015 
Innehåll: Erfarenhetsutbyte, Patient-/närståendemedverkan och planera fortsatt förbättringsarbete. 
Plats: Qulturum, Jönköping 
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Coachträff 25 augusti 2015 
Innehåll: Fördjupning förbättringskunskap, erfarenhetsutbyte. 
Plats: Qulturum, Jönköping 
 
LS3 20 oktober 2015 Avslutande seminarium 
Innehåll: Presentation av teamens arbete, spridning. Chefer bjuds in till detta seminarium.  
Plats: Qulturum, Jönköping 
 
Preliminärt uppföljningsseminarium Mars 2016 
Gemensamt seminarium med Södra Sjukvårdsregionen och RC Syd 
 
Träffar med coacher per telefon/webb kommer att ske kontinuerligt under projektets gång. Datum och 
tid för detta planeras i samråd med coacher. 
 
Anmälan 
Anmälan (nytt fönster) senast 6 februari 2015. 
Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Deltagare står för eventuella resor och logi 
 
Ansvariga för genomförande 
Peter Kammerlind, Qulturum/RCSO 
Susanne Lundblad, Qulturum/RCSO 
Marita Trulsson, Svenska palliativregistret 
 
Projektkoordinator 
Annika O’Connor, Qulturum 
 
Vill du veta mer om programmet är du välkommen att kontakta: 
Peter Kammerlind, peter.kammerlind@lj.se 
Marita Trulsson, marita.trulsson@palliativ.se 
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