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Finland satsar på 
bättre utbildning  
i palliativ vård
Regeringen i Finland finansierar en förbättring 
av utbildningen inom palliativ vård för både 
sjuksköterskor och läkare. Ett av målen är en 
internationellt jämförbar rekommendation för 
vad som bör ingå i utbildningarna på grund- 
och specialistnivå.

P
ROJEKTET HETER EDUPAL 

och löper från 2018 till 
2021. Syftet med projektet 
är att kartlägga nuläget i 

undervisningen i palliativt vårdar-
bete i Finland samt att utarbeta en 
nationell rekommendation för hur 
kunskap om palliativ vård ska ingå 
i yrkeshögskolors sjuksköterskeut-
bildning. Utöver att utbildningen i 
palliativ vård utvecklas, utvecklas 
även den medicinska utbildning-
en. Enligt internationell forskning 
behövs tilläggsutbildning om vård 
i livets slutskede i Finland och i 
Europa. EduPal-projektet omfattar 
15 yrkeshögskolor, fem medicinska 
fakulteter samt en forskningsenhet 
och finansieras av Finlands under-
visnings- och kulturministerium.

Enligt Europaparlamentets reso-
lutionsförslag är palliativ vård en 
mänsklig rättighet och den ska vara 
tillgänglig för alla som behöver den. 
Enligt WHO:s uppskattning är beho-
vet av palliativ vård ställt i relation till 
befolkningen störst i Europa. Behovet 
växer kraftigt när befolkningen åldras 

och de kroniska sjukdo-
marna ökar. I Finland 
uppskattar man att cirka 
30 000 personer behöver 
vård i livets slutskede 
och att ett ännu större 
antal behöver palliativ vård i 
tidigare sjukdomsskeden. 

Palliativ vård räknas till sjuksköter-
skans kärnkompetenser. Sjuksköter-
skor, som i Finland kallas sjukskötare, 
träffar patienter i palliativ vård och 
vid vård i livets slutskede i många 
olika vårdmiljöer. Enligt rekommen-
dationerna om palliativ vård ska 
undervisning om denna inkluderas i 
all utbildning för experter inom hälso- 
och sjukvården. 

EduPals övergripande  
syfte är att:

• Kartlägga det aktuella läget för 
utbildningen om palliativ vård för 
sjuksköterskor och läkare i Finland 
och jämföra resultatet med de inter-
nationella rekommendationerna.

• Utarbeta en kompetensbeskrivning 
på grundnivå samt på två specia-

EduPal är ett tvärsektoriellt,  
tvär vetenskapligt och arbets-
livsorienterat projekt för att 
utveckla palliativt vårdarbete och 
medicinsk utbildning. Det är ett 
spetsprojekt för utvecklande av 
högskoleutbildning som finansieras 
av undervisnings- och kultur-
ministeriet (OKM). I projektet ingår 
15 yrkeshögskolor som erbjuder 
sjuksköterskeutbildning. Vidare 
ingår fem medicinska fakulteter vid 
universiteten samt en forsknings-
enhet för vård- och hälsoförvalt-
ningsvetenskaper.

Om EduPal
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Mer info och  
anmälan på  

www.palliationsakademin.se
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listnivåer för palliativ vård till sjuk-
sköterskor och läkare. Detta sker i 
ett tvärvetenskapligt samarbete med 
experter från arbetslivet.

• Skapa en nationell rekommenda-
tion som inkluderar palliativ vård i 
grundutbildningen för sjuksköter-
ske- och läkarstuderande.

• Skapa en nationell rekommen-
dation för specialistutbildning i 
palliativ vård och medicin för att 
ge/garantera specialistkompetens 
i palliativ vård. Projektet kommer 
också att utveckla samarbete inom 
magisterexamina vid universitet. 
Projektet utvecklar FoU-aktivi-
teter relaterade till palliativ vård, 
innovativa undervisningsmetoder 
och nya inlärningsmiljöer. Projek-
tet kommer också att bidra till ett 
nationellt, tvärvetenskapligt nätverk 
av experter inom palliativ vård som 
kommer att främja utbildning och 
forskning i palliativ vård.

EduPal-projektet  
genomförs i fyra steg:

1. Fokus på genomgång av läropla-

nerna och att få forskningstillstånd 
för att kartlägga i hur hög grad 
palliativ vård ingår i undervisning-
en vid yrkeshögskolor och univer-
sitet. Med hjälp av workshops och 
frågeformulär till arbetslivet och 
studerande insamla information. 
Baserat på denna information skapa 
kompetensbeskrivningar till bas- 
och specialistnivåerna.

2. Utifrån kompetensbeskrivningarna 
skapa en nationell – och internatio-
nellt jämförbar – rekommendation 
för grundutbildning inom palliativ 
vård för sjuksköterske- och läkar-
utbildningen.

3. Utveckla rekommendationer för 
specialistutbildning inom palliativ 
vård och medicin på två nivåer.

4. Utveckla nya, innovativa under-
visningsmetoder som underlättar 
tvärvetenskapligt lärande, etable-
ra FoU-aktiviteter och skapa ett 
tvärvetenskapligt expertnätverk. 
Nätverket ska upprätthålla och 
utveckla utbildning, utveckling och 
forskning inom palliativ vård och 
medicinsk vetenskap.

RESULTATEN AV EduPal-projektet blir 
alltså internationellt jämförbara rekom-
mendationer för grundutbildning och 
specialistutbildning inom palliativ vård 
och medicin, som bygger på kompe-
tensbeskrivningar inom olika nivåer 
av palliativ vård. Projektet kommer 
också att fördjupa lärarnas kompetens, 
bekräfta studerandes kompetens och 
förbättra arbetslivskunskaper. Vidare 
skall projektet skapa möjligheter för 
flexibla studier i palliativ vård och med-
icin inom det finländska utbildnings-
systemet för att nå en hög nivå som 
uppfyller internationella standarder. ■

Artikeln med referenser finns på  
www.nrpv.se.
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Minna Hökkä 
EduPal projektchef, Kajaanin  
Ammattikorkeakoulu, Kajana, Finland 

Lisen Kullas Nyman 
EduPal projektmedlem, Lektor 
Yrkeshögskolan Novia, Vasa, Finland

Lena Sandén-Eriksson
EduPal projektmedlem, Lektor 
Yrkeshögskolan Novia, Vasa, Finland
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