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Information om webbutbildning i allmän palliativ vård, som kommer att 
upphandlas av Västra Götalandsregionen 2015. (Bifogas till Inbjudan till 
deltagande i samordnad upphandling) 
  

Den samordnade upphandlingen avser en web-baserad interaktiv utbildning i allmän palliativ 
vård i livets slutskede och berör all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och 
omsorg i såväl regionen, som kommuner och privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen.  
Målgrupp är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal samt 
paramedicinsk personal såsom socionomer, dietister, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, 
uppskattningsvis 50 000 personer. 
 
Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap och kompetens inom allmän palliativ vård och 
omvårdnad. Utbildningen syftar också till att förbättra kompetensen avseende bemötande av 
patient och närstående inom allmän palliativ vård.  
 
Utbildningsmaterialet ska vara indelat i kapitel där vissa delar ska vara mer teoretiska, som 
kräver mer exakta svar, gemensamma termer och begrepp. Andra kapitel i utbildningen ska 
genom text, bild, film och interaktiva övningar bidrar till att öka vårdpersonalen kunskap om 
professionellt förhållningssätt och de fyra hörnstenarna i palliativ vård samt och hur detta kan 
implementeras i det dagliga arbetet. I vissa kapitel ska det finnas möjlighet att få en medicinsk 
fördjupning inom området samt länkar till webbsidor med fördjupad information. Begrepp 
och termer som används i webbutbildningen ska förklaras i en separat del. Kunskapstest ska 
finnas efter genomgången utbildning och ett intyg ska kunna skrivas ut av systemet.  
 
Utbildningen ska baseras på följande 5 huvudrubriker och kommer att innehålla:  

•   Palliativ vård och etik  
•   Symtomlindring 
•   Omvårdnad 
•   Strukturerat arbetssätt  
•   Närstående 

 
Under våren kommer upphandlingen att ske och när den är klar kommer vi att skriva avtal 
med producerande företag och lägga fram våra önskemål om hur slutprodukten ska vara 
utformad. Vi hoppas att kunna lansera webbutbildningen i september – oktober, men det är 
avhängigt upphandlingsprocessen och produktionstiden. 
 
 
För ytterligare information kontakta gärna oss projektledare på Regionalt cancercentrum väst: 
 
Carina Mannefred   Jessica Mellquist 
070 606 7000  076 213 2000 
carina.mannefred@rccvast.se jessica.mellquist@rccvast.se 
 


