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Telefon och mejl

Årgång 2017

Nationellt

Nu är vi nere i vår
2 arbetsgrupper under Mats
lägsta bemanning på senare år i takt med de
Bojestigs ledning diskuterar för fullt olika
nationella förändringarna. Vår ambition är att
alternativ till framtida organisation för
hålla telefonen öppen
kvalitetsarbete. Det förefaller
vardagar 09 – 15 samt att
klart att med den Nationella
hantera mejl varje dag men för
cancerstrategin som modell vill
att kunna finnas på
man skapa 17 Nationella
konferenser, ha egna
programråd. Dessa
arbetsplatsträffar och hjälpa er
programråd skall förutom att
ute i verksamheten med
verka för en nationellt enhetlig
2017 04 26 - 28
riktade utbildningar måste vi
vård samverka med tillämpliga
ibland stänga telefonen några
kvalitetsregister. Palliativ vård
IHI-möte London
timmar. Susanna fortsätter att
är då ett ämnesområde som
2017 05 02
vara huvudansvarig för denna
skall samarbeta med alla de 17
Målnivåmöte
service med stöd av Maria och
programråden dvs inte ha
palliativa indikatorer
Greger.
något eget programråd (liksom
Socialstyrelsen
primärvård, äldrevård osv). I
Resultat 2016 märkte vi
2017 05 03
praktiken sjunker anslagen till
för första gången på 4 år en
kvalitetsregistren 60 miljoner
Regional konferens
antydan till minskat antal
2018 dvs 2017 ”fanns den
Kalmar slott
registreringar. Detta har
summan över” ifrån de senaste
2017 05 08 - 10
uppmärksammats av såväl
årens olika projekt.
Socialstyrelsen som
Seniormässa Malmö
Myndigheten för Vård och
Palliativ kunskap
2017 05 10 - 11
omsorg. Socialstyrelsen vill
Palliativregistret har för avsikt
MAS/MAR-dagar
göra den palliativa vården
att påbörja övergången till ett
Stockholm
likvärdig över hela landet och
prospektivt register som
2017 05 18 - 20
kommer i september 2017 att
därmed följer patienten upp
publicera målvärden för
EAPC Madrid
till två år före dödsfallet. En
merparten av de palliativa
2017 05 23
dokumentationsmodell
indikatorerna. Även IVO
baserad på allt ifrån Nationella
FoU-dag
funderar på att starta ett
vårdplanen för palliativ vård till
kvalitetsregister
projekt för att stimulera en
internationella begrepp
Stockholm
fortsatt god utveckling av den
presenterades på
2017 09 05
palliativa vården.
årskonferensen och diskuteras
Vi i registret konstaterar att de
Sköra äldre Eskilstuna
vidare på våra regionala
rapporterade resultaten sakta
konferenser.
men säkert fortsätter att
Förutom att stödja den
förbättras. Vi fortsätter att
pågående vården hoppas vi
uppmuntra till användning av resultaten t ex
därmed få ett ännu bättre underlag för vår
på de Regionala konferenserna där vi också lär
numera etablerade forskargrupp att generera
ut förbättringsarbete.
mer kunskap ifrån.

KALENDER

0480 – 41 80 40

info@palliativ.se

www.palliativ.se

