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Utbildning till  
Palliativt ombud

Läs mer på pkc.sll.se 
För frågor pkc.slso@sll.se
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Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap 
för att:
• beskriva vad palliativ vård och förhållningsätt innebär

• identifiera patientens olika omvårdnadsbehov  
    i tidig och sen palliativ fas

• sprida kunskap om palliativ vård och palliativt  
    förhållningssätt i diskussion med medarbetare.

”Vi har fått till ett mycket bättre arbetssätt   
  där våra ombud gör ett fantastiskt arbete!”.

Chef i kommunen

”Jag känner att jag fått mer ”skinn på näsan”  
  när det gäller palliativ vård. Känner mig  
  mer trygg i att prata om palliativt  
  förhållningssätt på min arbetsplats”.

Deltagare

Kontakt oss gärna för mer information och  
intresseanmälan på pkc.slso@sll.se



Gå gärna flera tillsammans
Utbildningen är starten på ett långsiktigt arbete för att öka  
kunskapen inom palliativ vård. Vi rekommenderar att flera från 
teamet, gärna med olika yrkesprofessioner, går utbildningen 
tillsammans. Det ger bättre förutsättningar för gemensamt  
lärande och mer kraft i det lokala arbetet. 

Efter utbildningen
Efter utbildningen arbetar de palliativa ombuden med att sprida 
kunskap och stötta sina kollegor i frågor som rör den palliativa 
vården. Utbildare från PKC besöker gärna ombudens lokala 
möten. 

Palliativa ombud i Stockholms län bjuds också in till en  
gemensam årlig ombudsdag – ett bra tillfälle att nätverka och  
dela kunskaper, idéer och erfarenheter.

 

Utbildning till Palliativt ombud 
För att möta personer med palliativa vård-
behov i kommunen behöver medarbetarna 
kunskap. Därför utbildar vi palliativa ombud 
som i sin tur kan dela med sig av kunskaper 
och fungera som ett stöd till kollegorna i 
teamet. 

Vår utbildningsmodell
Utbildningen hålls i kommunen i nära  
samarbete med ledning och består av tre 
utbildningsdagar och självstudier. Under 
utbildningsdagarna varvas teori, grupp- 
diskussioner och arbete i kursboken ”Palliativ 
vård inom äldreomsorgen”. Deltagarna får 
förslag på hur kursboken och material på 
PKC:s webbsida kan användas för att sprida 
kunskaper till teamet.

Ökad kunskap och kompetens
Syftet med utbildningen är att öka kompe- 
tensen om palliativ vård och det palliativa 
förhållningssättet. Utbildningen ger  
deltagarna en gemensam grund att utgå ifrån  
i mötet med den vårdbehövande och dess 
anhöriga. Vi utgår från deltagarnas erfarenhe-
ter, kunskaper och vardagsarbete.
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