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Hur hanterar du alla möten med sorg?
Sorg är temat för nummer 2 2017 av tidskriften Palliativ
Vård. Ett område i livet som ju alla människor kommer i
kontakt med – men ni som arbetar med palliativ vård har
kanske dubbelt upp. Dels möter ni patienter och
närstående i deras sorg och så den egna sorgen som vi
alla drabbas av, mer eller mindre, under det att livet
pågår.
Hur klarar du av att hantera så mycket sorg? Har du utvecklat någon strategi du kan dela
med dig av? Hur tänker du om all den sorg du möter?
Skriv några rader och berätta.Vi återkopplar till alla som hör av sig - dock kan vi inte lova
att alla texter blir publicerade.
Före den 25 februari vill vi ha dina funderingar till: tidskriften@nrpv.se

SiP fortbildningsdagar 30-31 mars 2017
i Stockholm.

Huvudteman för i år är ledarskap och familjer i palliativ vård
Ur Programmet:
SiP 15 år
- Carina Mannerfred reflekterar kring kuratorns roll i palliativ vård
Vi behöver inte större organisationer, vi behöver större människor
- Pamela von Sabljar, en interaktiv föreläsning som stärker ledarskapet inifrån och ut.
Medicinsk yoga
- Marie Hansson, yoga som symtomlindrande och kvalitetshöjande för både patienter och
närstående.
Beardslees familjeintervention inom palliativ vård
- Anna Patzauer, familjecentrerad stödintervention för barnfamiljer när en förälder vårdas
inom specialiserad hemsjukvård.
Carer Suport Needs Assessment Tool, CSNAT. ”What happens after breaking bad news”

- Inger Benkel berättar om två intressanta studier från ett besök i Cambridge.
DöBra
- Olov Lindqvist, forskningsprogrammet DöBra om döende, död, och sorg.
Plats: Saturnus Konferens Slussen AB, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm.
Kostnader : Medlem 1.450 kr Icke medlem 1.980 kr
I priset ingår kaffe och lunch båda dagarna.
3-rätters middag : Medlem 350 kr Icke medlem 550 kr
Anmälan: Obs! sista anmälningsdag är ändrat till 10 februari, står 29 januari i inbjudan
För mer information och anmälan

Hur ser det ut med den specialiserade palliativa vården i
Sverige?
I mars 2017 kommer en sammanställning av Palliativguiden att göras.
Endast information som är uppdaterad senast 2016 kommer att tas
med. Det är med andra ord hög tid att kolla och eventuellt göra ändringar för att sedan
markera att informationen är uppdaterad.
Vi behöver hjälpas åt för att hålla Palliativguiden aktuell.
Har du frågor så hör av dig till: palliativguiden@nrpv.se

SFPOs utbildningsdagar
3 april 16.30 - 4 april 16.00 i Stockholm

Ur programmet:
Den döende patientens existentiella behov
- Peter Strang, professor i palliativ medicin, KI
När mamma eller pappa dör - erfarenheter från tonåringar
- Anette Alvariza, docent palliativ vård, Ersta Sköndal högskola
ALS. Föreläsning om utsatthet
- Carina Fälling, psykosocialssk, ASiH Byle Gård
Omvårdnad och behandling av maligna tumörsår
- Susanne Dufva, spec.ssk ASIH Stockholm Södra, Långbropark
Sjuksköterskors strategier för att orkavårda palliativa patienter som befinner sig mitt i
livet
- Lina Höög, ssk Byle Gård SPSV
HBTQ-kompetent bemötande-ett utvecklingsområde eller en självklarhet?
-Sara Sildeborn, ssk LAH Linköping
Plats: Wennergrens centrum, Sveavägen 166 Stockholm
Kostnad:
3 april inkl middag 600:4 april medlem i SFPO 1200:- 4 april icke medlem i SFPO 2000:inkl. kaffe+lunch
Eventuella frågor besvaras av maria.olsson@ltkalmar.se
Klicka här för mer information och anmälan via SFPOs hemsida senast 20 mars

Möte för chefnätverket i palliativ vård 10 mars 2017, Stockholm
Programmet är ännu inte fastställt utan vi önskar att ni mailar era förslag på frågor vi
bör belysa under dagen.
Vi har planerat en presentation av samtliga deltagare med vad som är aktuellt i
respektive verksamhet, information från NRPV, implementering av ny kunskap och
utmaningen avseende kompetensförsörjningen för framtiden.
Dagen börjar kl 09.00 och kaffe finns framdukat från kl 08.30
Under dagen kan, för alla som så önskar, lunch avnjutas till självkostnadspris i
restaurangen. Vi avser att avsluta dagen kl 15.30.

Välkommen med din anmälan och dina förslag till
annika.norman@stockholmssjukhem.se senast den 1:a mars. Den adressen kan
också användas om du har frågor eller vill komma med förslag till punkter att ta upp
under träffen.
Plats: Magnus Huss Aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22,
Varmt Välkomna önskar Monica Nilsson och Annika Norman

Fråga angående vårdtyngdsmätning
Inom ASIH-verksamheten i Göteborg, som organiseras av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Göteborgs kommun i samverkan har tanken kring
vårdtyngdsmätning av verksamheten funnits med en tid. Vårdtyngdsmätning är en svår
fråga, flera olika modeller har använts i olika vårdformer under årens lopp.
Vårdtyngdsmätning inom specialiserad palliativ vård i hemmet är ännu svårare att tänka
sig att mäta. Inom VGR finns ingen erfarenhet av detta. Lite olika sökningar gav ingen
information om genomförda mätningar eller studier.
Vi vill nu skicka ut en fråga via SPN´s nyhetsbrev om det någonstans i Sverige finns
erfarenheter av att mäta vårdtyngd inom specialiserad palliativ vård i hemmet.
Vår tanke med en mätning är att försöka att objektivt mäta och värdera våra insatser,
och på sikt korrelera det till den upplevda belastningen hos personalen.
Kontakta Elisabet Löfdahl, läkare inom ASIH i Göteborg och tillika regional processägare
av palliativ vård inom RCC-väst. elisabet.m.lofdahl@vgregion.se

Kunskapsseminarium om läkarassisterat
självmord 29 mars 2017, Stockholm
Läkarförbundet och Läkartidningen anordnar ett kunskapsseminarium om läkarassisterat
självmord. Under en eftermiddag ger en rad experter sin syn på alltifrån den historiska
bakgrunden och det rättsliga perspektivet, till den aktuella diskussionen om
läkarassisterat självmord. Bland de inbjudna finns även en representant för det
kanadensiska läkarförbundet som har haft omfattande diskussioner om läkarassisterat
självmord
För mer information och anmälan

Boklotteri
Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och
reflektioner av Johan Berlin och Håkan Sandberg heter boken
vi lottar ut denna månad. Vi har fått fem exemplar av
Studentlitteratur att lotta ut.
Om boken står:
Team är populära, inte minst inom vård, behandling och
omsorg. Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse
tycks team fortfarande stå för förnyelse och nytänkande.
Teamarbete har således kommit att få en allt viktigare roll.
I denna antologi behandlas frågor som: Varför uppstår team?
Vad gör team nödvändiga? Vad är utmärkande för olika typer
av team? Vad skapar väl fungerande team? Vilka effekter får teamarbete för
verksamheten? Du som läsare bjuds på både kritiska betraktelser, utvecklingsspår och
verktyg.

Boken vänder sig till studerande och forskare vid högskolor och universitet samt till
praktiskt verksamma inom vård-, behandlings- och omsorgsorganisationer. De olika
kapitlen kan läsas fristående och ger var för sig en god bild av teamets funktion.
Team i vård, behandling och omsorg förmedlar en unik insikt och förståelse kring
teamarbetets betydelse, funktionssätt och utmaningar baserad på omfattande och
mångårig forskning. Boken förtjänar därför att användas inom alla utbildningar på
högskolenivå som är inriktade mot vård, behandling och omsorg.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 27 februari 2017 och glöm inte skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadens böcker vanns av: Georges Guedj, Dalby, Elionore Börjesson,
Falkenberg, Ann-Marie Jonasson, Frändefors, Liselott Henriksson-Lundvall, Enköping

Fortbildningskurs för ST-läkare - Palliativ vård i livets slutskede
8-10 maj 2017, Stockholms Sjukhem
Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs
för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets
slutskede i den nya specialitetsordningen.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.
Teman under kursen:
• Det palliativa förhållningssättet
• Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
• Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom, andnöd, ångest, konfusion
• Akuta tillstånd
• Kommunikation och brytpunktssamtal
• Kortison i symtomlindrande syfte
• Närståendes behov
• De sista dygnen
KURSANSVARIGA
Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare
Peter Strang, professor och överläkare, samtliga vid Palliativt Centrum och FoUUenheten, Stockholms Sjukhem.
PLATS: Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm.
ANMÄLAN Senast 21 april 2017.
till: monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se
I anmälan anges arbetsplats, fakturaadress, ev. specialkost.Antalet platser är begränsat.
Pris: 4 900 SEK exkl moms. Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation
ingår i kursavgiften.
FRÅGOR? Kontakta kursadministratör marie-louise.ekestrom@stockholmssjukhem.se
För ytterligare information

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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