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Välkommen till  
Palliativt kunskapscentrum

Din kunskapsbank för palliativa frågor
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Kommuner som samarbetspartners
Vi samfinansieras av Region Stockholm och följande kommuner i Stockholms 
län: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Salem, Solna, Stockholms stad 
och Tyresö.

PKC dagen
Vår mycket uppskattade årliga heldagskonferens om palliativ vård med föreläs-
ningar och workshops. Ett tillfälle att nätverka och diskutera palliativa frågor 
med andra inom branschen. 

Välkommen att alltid hitta aktuell information om våra utbildningar  
och seminarier samt palliativ vård på vår webbsida pkc.sll.se.

Vi informerar, utbildar, fortbildar, utvecklar och driver 
palliativa frågor. Vi ger stöd och rådgivning för att öka 
kunskapen om det palliativa förhållningssättet hos alla 
personalgrupper som möter och vårdar människor i 
behov av god palliativ vård eller palliativa vårdinsatser.

 
Webbutbildningar 
Vi tar fram och genomför kostnadsfria webbutbildningar. 
Utbildningarna når du enkelt på jobbet eller hemifrån via 
dator och läsplatta. Kan göras i grupp vid en APT eller 
individuellt, kräver inga förkunskaper. 

Föreläsningar online
Vi tar fram föreläsningar som fokuserar på specifika pallia-
tiva tillstånd, med patientfall och tillhörande reflektionsfrå-
gor. Föreläsningarna når du via dator eller läsplatta. 

Seminarier
Vi har ett brett utbud av föreläsningar, seminarier och 
workshops relaterade till det palliativa 
området.

Utbildning av palliativa ombud
Vi utbildar palliativa ombud (PO) i kommunerna. Syftet är 
att kvalitetssäkra en god och palliativ vård genom att ge en 
ökad kunskap och kompetens. Utbildningen ger deltagarna 
en gemensam grund att utgå ifrån i mötet med den vårdbe-
hövande och dess anhöriga. 
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