Riktlinjer för diplomering av sjuksköterska inom palliativ omvårdnad
BAKGRUND
År 2011 diplomerades den första sjuksköterskan i palliativ omvårdnad. Vård av svårt sjuka och
döende patienter förekommer inom många vårdformer. För att kvalitetssäkra vården av dessa
patienter samt tydliggöra sjuksköterskans ansvar och kompetens inom området vill sjuksköterskor
för palliativ omvårdnad (SFPO) att sjuksköterskor med fördjupad kunskap och erfarenhet av
palliativ omvårdnad ska ha möjlighet att diplomeras. Palliativ omvårdnad är personcentrerad och
innebär den allmänna och specifika omvårdnad som ges till patienter vars liv är hotat av åldrande
eller av obotlig sjukdom samt stöd till närstående. Palliativ omvårdnad syftar till att utifrån en
helhetssyn på människan aktivt främja upplevelse av hälsa och välbefinnande samt främja en
värdig död.
En diplomering inom palliativ omvårdnad innebär att sjuksköterskan har kunskap och erfarenhet
av att utföra, utveckla, och utbilda inom palliativ omvårdnad samt att säkerställa vårdkvaliteten för
patienter och närstående. Vid obotlig sjukdom och för patienter i livet slutskede behövs
sjuksköterskor som arbetar kliniskt utifrån erfarenhetsbaserad och evidensbaserad kunskap samt
kan bedriva egna utvecklingsprojekt och aktivt delta i omvårdnadsforskning. För att bedöma,
värdera och implementera nya forskningsrön och kunskaper i den kliniska omvårdnaden krävs
såväl gedigen erfarenhetsbaserad kompetens som gedigen akademisk kompetens.
VAD KRÄVS FORMELLT FÖR ATT BLI DIPLOMERAD?
GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
- Svensk sjuksköterskeexamen om 120p/180 hp inklusive kandidatexamen inom sjuksköterskans
huvudområde om 60p/90 hp.
- Fem (5) års kliniskt arbete på specialiserad palliativ enhet i multiprofessionellt team.
- 10p/15hp kurs/kurser i palliativ vård på avancerad nivå.
- Medlem i SFPO sedan minst 1 år.
ÖVRIGT
- Kontinuerligt arbete med konsultation och utbildning inom palliativ omvårdnad utanför
den egna verksamheten.
- Drivit och genomfört utvecklings och/eller projektarbete för palliativ omvårdnad inom
och/eller utanför den egna verksamheten.
- Egen motivering om betydelsen av och önskan om diplomering.
- Skriftlig referens från närmaste chef som stödjer och motiverar diplomeringen.
HUR GÖR JAG FÖR ATT ANSÖKA?
- Ansökan om diplomering för sjuksköterska inom palliativ omvårdnad skall göras på SFPO
sekretariat (se ansökningsblankett) och innehålla betyg/intyg/dokument.
- Bilagor ska vara enkelsidiga och ohäftade. Uppsatser, artiklar etc. ska inte skickas med.
- Sista ansökningsdag för diplomering är den 15 januari för våren respektive 15 augusti för
hösten.
- Ofullständig ansökan beaktas ej.
HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN
- Granskning av ansökan utförs av ledamöter i SFPO:s styrelse med beslut om
diplomering av forskande sjuksköterskor i palliativ vård.

- Diplomeringsbevis utfärdas och skrivs under av SFPO:s ordförande, ordförande från
Svensk Sjuksköterskeförening samt forskande sjuksköterskor inom palliativ vård.
- Diplom delas ut i samband med SFPO:s utbildningsdagar alternativt ordnas på annat sätt vid
inställd utbildning.
- Diplomering av sjuksköterska inom palliativ omvårdnad annonseras på SFPO:s
hemsida.
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