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Trots kraftigt 

minskade resurser är palliativregistret måna 

om att du ska få hjälp av oss när du behöver. 

Susanna utgör fortfarande basen för denna 

service. Hon har nu fått hjälp 

av Anette som själv jobbar för 

fullt med att lära sig alla 

finesser. Ibland kanske Greger 

svarar och kommer det svåra 

vårdfrågor rycker Monica, 

Maria eller Staffan in. Vår 

ambition är att ha telefonen 

öppen helgfria vardagar kl 09 – 

15. Vissa dagar måste vi dock 

hålla stängt för att kunna 

utbilda t ex. Då kan du skicka 

mejl istället. 

Målet med 

palliativ-

registret är 

förstås att vården som erbjuds 

håller en tillräckligt hög 

standard hos alla vårdgivare i 

hela landet. I genomsnitt får 3 

av 5 patienter det som 

Socialstyrelsen 

rekommenderar i sitt 

kunskapsstöd mätt som 2 

läkar-beroende indikatorer och 

2 omvårdnadsindikatorer. Det 

blir långsamt bättre men 

kommer med nuvarande takt 

att ta 20 år innan alla får allt 

överallt. 

Du kan läsa mer på hemsidan 

om hur Kirurgkliniken på 

Södersjukhuset just slutfört sin 

coachutbildning i 

förbättringsarbete. Motsvarande jobb är också 

nyligen slutfört i södra och sydöstra regionen 

med ytterligare minst 25 team. 

Vem ska finansiera 

kvalitetsregistren från och med 2017? I 

dagsläget är det staten och landstingen som 

står för grunden. En inbjudan till diskussion 

med landets kommuner om att 

medverka till finansiering har 

gått ut med 

rekommendationen att inte 

betala till något register för att 

få registrera. 

Svenska palliativregistret 

kostar inget att använda. Data 

finns tillgängligt direkt på nätet 

så att din verksamhet kan se 

sina resultat. Som en extra 

service kan din verksamhet 

köpa hjälp med rapporter, 

utbildningsmaterial och 

konferenser till 

självkostnadspris. 

Palliativregistret 

rekommenderar att du 

använder validerade 

skattningsinstrument 

regelbundet i vardagsarbetet. 

Nu kan vi förmedla den s k 

SÖS-stickan. Den finns att 

beställa på hemsidan för 2:- 

styck. Om du har abonnemang 

är den gratis. 

 

KALENDER 

2016 06 09 – 11 

Europeisk konferens i 

palliativ vård, Dublin 

2016 07 06 

Kvalitetsregister i 

Almedalen 

2016 09 07 – 09  

ST-dagar i Malmö 

2016 09 14 

Undersköterskekurs 

omgång 2 del ett 

2016 09 15 

Undersköterskekurs 

omgång 1 del två 

2016 09 20 

Äldreriksdag Älvsjö 

2016 10 25 

Regional konferens i 

Karlstad 

2016 11 15 

Regional konferens i 

Göteborg 
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Resultat 

Telefon och mejl 


