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Hur skapar du en bestående god palliativ vård för patient/brukare i ditt län?
– att arbeta med ständiga förbättringar kopplat till registerdata utifrån
Svenska palliativregistret.
Registercentrum Syd Karlskrona‐Lund bjuder in till ett utvecklingsprojekt i Södra sjukvårdsregionen
för enheter/verksamheter som arbetar inom palliativ vård, med start våren 2015.
Utvecklingsprojektet sker i nära samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd, Svenska
palliativregistret och Palliativt utvecklingscentrum. Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region
Skåne, kommer bistå teamen under förbättringsprogrammet. Kontinuerligt utbyte av erfarenhet och
kompetens sker med Sydöstra Regionen och RC Sydost, vilka parallellt genomför ett
utvecklingsarbete i palliativ vård utifrån snarlikt upplägg.
Vad är det vi tillsammans ska åstadkomma?
Ambitionen är att erbjuda stöd i verksamhetens systematiska förbättringsarbete samt öka
förståelsen och kunskapen kring ständiga förbättringar kopplat till kvalitetsregisterdata och
utfallsmått. Syfte att uppnå en ökad kvalitet samt ökat värde för dem teamen/verksamheterna finns
till för.

Fokus utgår initialt ifrån fyra indikatorer då dessa uppmärksammats som
förbättringsutrymme från Svenska palliativregistret: brytpunktssamtal till patient utfört samt
dokumenterat; smärtskattning utförd med hjälp av validerade smärtskattningsinstrument;
munhälsa bedömd enligt ROAG samt dokumenterad; vid behovsordination mot ångest
ordinerad. Målet är att nå 100 % i samtliga indikatorer. Möjlighet finns även att arbeta med andra
kvalitetsmål som för verksamheten upplever som relevanta, grundat från Svenska palliativregistret.
Målgrupp
Programmet vänder sig till verksamheter inom Södra sjukvårdsregionen som bedriver palliativ vård
och/eller omsorg inom landsting, kommun samt primärvårdens regi. Vidare ska verksamheterna
registrera till Svenska palliativregistret alternativt ha för avsikt att börja registrera. Målsättningen är
att nå 15‐20 deltagande team till förbättringsprogrammet.
Vem ska delta?
Ett tvärprofessionellt team bestående av 4–6 personer från olika professioner varav en bör vara chef
för gruppen alternativt ha beslutsmandat.
Medverkan av patient/brukare/närstående ses som en naturlig del i detta arbete. En vinst kan därför
vara att teamen har en/flera patienter/brukare/närstående som medskapande i förbättringsarbetet.
Vidare kommer patientföreträdare medverka vid varje lärandeseminarium som stöd och råd till
samtliga team. Yttersta syftet är att ha fokus utifrån värdeskapande för patienten.
Genomförande
Inför uppstarten kommer teamen att besökas av programgruppen för att förbereda arbetet.
Vi träffas därefter vid fyra lärandeseminarier (LS) och med handledningen mellan seminarierna. På
lärandeseminarierna blir vi inspirerade och får ta del av varandras erfarenheter, registeranvändning
och förbättringskunskap. Möjlighet ges också till ett fördjupat lärande kring Nationellt vårdprogram
för palliativ vård, vårdplan etc. Detta varvas med eget arbete på hemmaplan. Teamen uppmanas att
kontinuerligt boka arbetsträffar på hemmaplan.
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Teamet har tillgång till handledare under programtiden samt kommer att på olika sätt få stöd under
programmets gång. Under samtliga lärandeseminarium deltar även medarbetare från Svenska
palliativregistret.
LS1 18 mars 2015 – Teamstart
Innehåll: Palliativ vård, Svenska palliativregistret, förbättringskunskap och patientprocessorientering
samt påbörjan av förbättringsarbete.
Plats: Norra Station, Hässleholm
LS2 27 maj 2015
Innehåll: Erfarenhetsutbyte, fördjupat lärande se ovan, förändringspsykologi, planera fortsatt
förbättringsarbete.
Plats: Norra Station, Hässleholm
LS3 15 september 2015
Innehåll: Erfarenhetsutbyte, fördjupat lärande, fortsatt förbättringsarbete.
Plats: Norra Station, Hässleholm
LS4 14 oktober 2015 Avslutande seminarium
Innehåll: Presentation av teamens arbete, spridning. Övergripande ledning bjuds in till detta
seminarium.
Plats: Norra Station, Hässleholm
Gemensam uppföljning med samtliga deltagande team från RC Syd och RC Sydost planeras till mars
2016 i syfte att utbyta erfarenheter.
Anmälan
Anmälan görs senast 6 februari 2015 via länk
www.skane.se/sv/Webbplatser/kvalitetsutveckling/Arrangemang‐och‐
anmalningar/Forbattringsprogram‐Palliativ‐Vard‐Syd‐2015/
Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Deltagare står för sin tid, eventuella resor och logi.
Vill du veta mer om programmet är du välkommen att kontakta:
Anna Unné anna.unne@skane.se
Margareta Albinsson margareta.albinsson@skane.se
Susanne Albrecht susanne.albrecht@ltblekinge.se
Eva Wendel eva.wendel@ltblekinge.se
Välkommen!
Registercentrum Syd Karlskrona‐Lund
Styrgrupp: Ingemar Petersson, RC Syd; Thomas Troëng, RC Syd; Maria Sandberg, RC Syd; Susanne
Albrecht, RC Syd; Eva Wendel, RC Syd; Carl‐Johan Fürst, Palliativt utvecklingscentrum; Greger
Fransson, Svenska Palliativregistret; Birgit Rasmussen, Palliativt utvecklingscentrum, Bengt Sallerfors,
Palliativt utvecklingscentrum, Ewa Miller, patientföreträdare; Ragnhild Collbo, patientföreträdare;
Anna Unné, RCC Syd.

