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HUSS-symposium i palliativ vård
Måndag den 23 maj 2016
TEMA
Palliativ vård vid demens.
Hur ser det palliativa behovet ut hos personer med
demenssjukdom och hur möter vi detta på bästa sätt?
FÖRELÄSARE
Johan Sundelöf, MD, PhD, överläkare. Specialist i geriatrik och diplomerad i palliativ
medicin, nu verksam på Betaniastiftelsen. Han föreläser utifrån klinisk verklighet om hur
man på bästa sätt möter de behov personer med demenssjukdom har i livets slutskede.
Johan Sundelöf har bland annat varit delaktig i framtagandet av en magisterutbildning i
demensvård för läkare på Karolinska Institutet, den s.k. Silvialäkarutbildningen, initierad
av Stiftelsen Silviahemmet.
DATUM OCH PLATS
Måndag den 23 maj 2016, kl.17.00-20.00
Lättare förtäring serveras cirka kl.18.00
Stockholms Sjukhem, Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm
ANMÄLAN
Senast den 16 maj 2016
Deltagarbevis kommer efter seminariet att skickas till den e-postadress du har
uppgivit vid anmälan.
Varmt välkommen!
För anmälan och frågor klicka här och sedan på HUSS-seminarium

Webbföreläsningar i palliativ vård
Nu lanserar Betaniastiftelsen de första webbföreläsningarna i
palliativ vård med professor Peter Strang och överläkare Ingrid
Underskog.
Webbföreläsningarna är ca 12-15 minuter och helt kostnadsfria. De första föreläsningarna
handlar om Smärta, Andnöd, Ångest, Oro och Förvirring.
Fler webbföreläsningar lanseras under våren.
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Det är Betaniastiftelsens förhoppning att kortföreläsningarna kan bidra till fortbildning,
diskussion på arbetsplatser samt också fungera som seminariematerial på
grundutbildningar.
Klicka här för att komma till föreläsningarna

Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, 60 hp
och
masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård 120 hp
Till hösten startar Ersta Sköndal högskola, institutionen för vårdvetenskap,
specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, 60 hp och masterprogram i vårdvetenskap -palliativ vård
120 hp.
Nytt från i år är att ansökan sker centralt via antagning.se under tiden 15 mars – 15 april.
Mera information finns på hemsidan där det också finns information om höstens fristående kurser.
Klicka här för att komma till sidan med information om specialistsköterskeutbildningen

Boklotteri
Av Libris har vi fått 5 exemplar av boken En bro till framtiden
av Göran Gyllenswärd att lotta ut.
Om boken står det:
Livet fortsätter att gå även efter en svår förlust.
Det kan kännas konstigt, men det är nog vår räddning,
trots allt.
Sorgen är kärlekens baksida. Det är den bistra sanningen.
En bro till framtiden är en liten bok att hålla sig i när sorgen
drabbar. En bok för dig som sörjer och för dig som vill veta
mer om sorgens olika psykiska och fysiska uttryck och det
viktiga sorgearbetets olika stadier. I boken finns också en rad citat och andra korta texter
eller dikter om sorg.
Bokens författare Göran Gyllenswärd har mött sörjande människor i hela sitt
yrkesverksamma liv som psykolog. Han har hjälpt dem igenom förlusten av en nära
anhörig, av sin hälsa, av sitt arbete. För fastän man inte tror det då man är mitt i sorgen så
finns ett liv på andra sidan »bron«.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 25 april 2016 och glöm inte skriva namn
och adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadens böcker vanns av: Lina Ivarsson, Uppsala, Annika Lindholm, Jönköping
Sara Lissmyr, Mora, Marie Nilsson, Säter, Marianne Schär, Osby

Friends of Hospice Ethiopia
Till samtliga palliativa verksamheter

2016-04-04 15:39

SPN april 2016

3 of 6

http://www.anpdm.com/newsletterprint/16580575/40

Inbjudan till informations- samt årsmöte
för Friends of Hospice Ethiopia.se
Ett sk twinningprojekt mellan palliativ vård i Sverige
och Etiopiens enda professionella hospiceverksamhet
i Addis Ababa

Tid:Torsdag den 28 april kl 18.00
Plats: SARAsalen invid Vårfrukyrkan i Fruängen;
Brännkyrka Församling, Stockholm
Klicka här för att komma till inbjudan med program samt information om anmälan - Friends of Hospice
Ethiopia

Forum för de dödende
Det är hög tid att vi likställer döendets och dödens mysterium med födelsens
dito och erkänner att ett samhälle inte helt och fullt kan omnämnas som
civiliserat om inte döendet och döden tillåts att normaliseras på samma sätt
som födelsen och livets början.
Så avslutas artikeln som Alrik Williams skriver, initiativtagare till Forum för de döende
För att läsa artikeln och komma till facbooksidan klicka här

Nätverket för skapande i palliativ vård inbjuder
till en inspirationsdag
Fredag 13 maj kl. 9.30 – 15.30 i Stockholm
Program
9.30 – 10.00 Fika
10.00 -11.00 Berättelser från verksamheterna Ersta,
Bylegård, Dalens sjukhus och Radiumhemmet
11.00 – 12.00 Diskussion och metoder
12.00 – 13.00 Lunch på gemensam restaurang - självkostnadspris
13.00 – 15.00 Framtiden - tankar om skapande i palliativ vård
15.00 – 15.30 Sammanfattning
Anmälan senast 9 maj till e-post. skapande.palliativvard@gmail.com
Plats: Ersta sjukhus, palliativa enheten Stockholm Folkungagatan 121, ingång
Hospicekliniken, vån 2.
mobil 073 714 12 23
http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Hospice-klinken-Sodermalm/ - Karta
Välkommen!
Nätverket för skapande i palliativ vård
Lorem ipsum
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SFPOs utbildningsdagar
23 maj 17:00 - 24 maj 16:00
Plats Kom Hotell och konferens, Döbelnsgatan 17, Stockholm

Ur programmet:
Att vara medpassagerare på en canceresa
- Olof Wretling, skådespelare, dramatiker, författare
Närståendes erfarenheter av vårdmiljö inom akutsjukvården i livets slut
- Yvonne Hajradinovic, masterstudent
Upptäckt och bedömning av tecken på smärta hos personer med nedsatt förmåga att
självrapportera
- Christina Karlsson, filosofie doktor hälsa och vårdvetenskap
Hur bedriver jag ett förbättringsarbete?
- Susanna Lagersten, programchef QRC
Påverkar diagnos och ålder kvaliteten på vården i livets slutskede?
Resultat från aktuell forskning
- Staffan Lundström, överläkare Palliativt Centrum, FoUU-enheten Stockholms Sjukhem
IPOS- ett användarvänligt instrument för palliativa behov
- Ingela Beck, dr med vet, Högskolan Kristianstad
Avgift inkl. lunch, kaffe och kursmaterial
23 /5 Inkl. middag 600:
24/5 Medlem i SFPO 1200:
24 /5 Icke medlem i SFPO 2000:
Anmäl via SFPOs hemsida senast 6 maj
Eventuella frågor besvaras av Maria Olsson,
e-post: maria.olsson@ltkalmar.se
Klicka för att komma till inbjudan och anmälan

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård i livets slutskede
Den första upplagan av Nationella vårdprogrammet för palliativ vård gällde för 2012 –
2014. En uppdatering av vårdprogrammet pågår och den första remissrundan är i full
gång och en andra är planerad.
Målet är att det reviderade vårdprogrammet för palliativ vård i livets slutskede ska
publiceras under sommaren. Vårdprogrammet är utarbetat inom ramen för samarbetet
mellan samtliga Regionala cancercentrum i Sverige och kommer att finnas tillgängligt som
pdf-fil, men denna gång inte i tryckt form.
Om du har frågor eller synpunkter går det bra att kontakta:
Helena Adlitzer
Processledare för palliativ cancervård och koordinator i styrgruppen för vårdprogrammet
Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
helena.a.adlitzer@sll.se
070-002 88 76
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Afternoon tea - En kortfilm på 13 minuter
Fyra äldre väninnor träffas hemma hos Margareta i våningen
på Östermalm för att dricka te och äta wienerbröd. De pratar
om den sista tiden i livet. Men väninnorna sitter inte och väntar
på att dö, tvärtom, de har fullt upp med att leva.
Kan ses till onsdagen den 29 juni 2016
Klicka här för att komma till programmet

EAPC 15th World Congress, Madrid, Spanien 18th - 20th May 2017
New dates: EAPC 15th World Congress, Madrid, Spain 18th-20th May 2017
Dear Colleagues
We are delighted to confirm the dates and location of the
EAPC 15th World Congress.
Due to unforeseen circumstances we have changed the dates of the congress. The 15th
EAPC World Congress 2017 will now take place from the 18th to the 20th May 2017 in
Madrid at the IFEMA North Convention Center.
Further details about the conference can be found on the website at http://www.eapc2017.org
If you have any further questions please feel free to contact us: eapc2017@interplan.de
We look forward to seeing you in 2017 in Madrid
Best regards
The EAPC2017-Team
Klicka här för att komma till konferensens hemsida

Livets skog
På Nordiska Trädgårdar 21-24 april, på Älvsjömässan
utanför Stockholm kan besökare ta del av en kreativ
balkongutställning för att se trender och inspireras av
nya idéer. På mässans första dag delas juryns pris ut
till den bästa balkongen och på avslutningsdagen
tillkännages besökarnas val. Under hela
mässperioden är det möjligt att rösta.
Man behöver inte ha stora ytor för att kunna inspireras
och jobba med växter. En balkong räcker gott och får
vi se prov på i de tolv olika balkongerna. Med lite
kreativitet och goda idéer kan de små ytorna utnyttjas på en rad olika sätt.
Vi väljer att presentera en av balkongerna med särskilt fokus på personer som befinner sig
i den palliativa vården.
Maria Wahlström Norlin – ”Livets skog”
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Detta är en balkong och en skog för de som inte längre kan komma ut i naturen och är
beroende av vård i livets slutskede. Att kunna ta del av grönska, fylla krukor, så frön eller
plocka färska kryddor ska inte vara ett hinder även om en människa är i behov av vård. I
”Livets skog” är det viktigt med fria golvytor för en rullstol eller vårdsäng. Kreatören Maria
Wahlström Norlin är själv sjuksköterska och konstterapeut.
– Balkongen följer och förändras med årstiderna, precis som livet självt. Här kan man
ligga lite steget före och förstärka naturens växlingar, säger Maria Wahlström Norlin.

Vänliga hälsningar

Sylvia Sauter

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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