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Har du erfarenheter av att vårda personer med svår psykisk sjukdom i
palliativ vård?
En studie om vilka erfarenheter som finns av att vårda dessa patienter i den palliativa
vården görs av Palliativt utvecklingscentrum i samarbete med Lunds universitet.
Välkommen att delta i studien vilket innebär att du fyller i en kort webb-enkät.
Sista dag att fylla i webb-enkäten är söndag 25/6 2017.
Kontaktpersoner:
Birgit Rasmussen. E-post: birgit.rasmussen@med.lu.se
Bengt Svensson. E-Post: bengt.svensson@med.lu.se
Klicka här för att komma till enkäten

Stipendium för undersköterskor

Stipendiet kan sökas av medlemmar i föreningen UFPO – Undersköterskor För Palliativ
Omvårdnad och delas ut till en, två eller flera undersköterskor.
Stipendiet är ämnat för studiebesök, deltagande i vetenskaplig kongress eller något som
har anknytning till palliativ vård. Ansökan ska vara föreningens ordförande tillhanda den
1 oktober och delas ut på UFPO`s utbildningsdag under hösten.
Läs mer på UFPO´s hemsida

Utbildning - Andning i palliativ vård

Fredagen den 27oktober, i samband med konferensen Fysioterapi 2017 är alla
fysioterapeuter välkomna till en utbildningsdag i ämnet "Andningsproblematik inom
palliativ vård"
Målet med utbildningen är att öka kunskapen om andning och slemmobilisering för att
bättre kunna behandla patienter i palliativ fas med andningsproblem.
Utbildningen arrangeras av sektionen för Onkologi och Palliativ vård tillsammans med
sektionen för Andning och Cirkulation.
Läs mer på Fysioterapeuterna, sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi

UR Samtiden - Läkarassisterat självmord
Föreläsningar och samtal där en rad experter ger sin syn på de olika
aspekterna av läkarassisterat självmord. Allt från den historiska
bakgrunden till det rättsliga perspektivet och den senaste diskussionen kring ett svårt
och många gånger kontroversiellt ämne.

- Beslutfattare om aktiv dödshjälp
- Vikten av bra palliativ vård
- Ja till dödshjälp i Kanada
- Läkarens roll vid assisterat självmord
- Rättsliga perspektiv på läkarassisterat självmord
- Aktuellt om läkarassisterat självmord
- Historiskt om läkarassisterat självmord
Inspelat den 29 mars 2017 på IVA Konferenscenter, Stockholm. Arrangörer: Sveriges
läkarförbund och Läkartidningen.
Klicka här för att komma till inslagen

Specialistkurs palliativ medicin
På uppdrag av Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) har en arbetsgrupp med
representanter från fem universitetsorter skapat den svenska specialistkursen i palliativ
medicin. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i palliativ medicin och består av
fyra delkurser som tillsammans täcker det teoretiska innehållet för en specialistutbildning
i palliativ medicin.
Den första omgången med fyra delkurser kommer att ges under tiden oktober 2017 till
hösten 2018, där den första delkursen ges på Stockholms Sjukhem 16–19 oktober.
Övriga delkurser ges i Umeå, Lund och Göteborg. Den nya kursen är ett alternativ till
den tvååriga nordiska specialistkursen i palliativ medicin vars åttonde kursomgång
startar i höst och har 14 svenska deltagare. Mer information om den svenska
specialistkursen finns på sfpm:s hemsida.
Klicka här för att komma till SFPM

Boklotteri
Vi har av studentlitteratur fått fem exemplar av boken, Smärta och
smärtbehandling hos barn och ungdomar, redaktörer Stefan
Lundeberg och Gunnar L Olsson att lotta ut.
Om boken står:
Smärtbehandling till barn och ungdomar utgör ett kunskapsområde
som började utforskas på 1980-talet. De senaste decennierna har ett
starkt ökande antal forskningsstudier inom ämnet publicerats. Kliniskt har tillämpningen
av aktuell kunskap släpat efter. Fortfarande har kunskapen om smärtbehandling till barn
och ungdomar inte fått den spridning som behövs för ett gott omhändertagande av barn
och ungdomar inom sjukvården.
Studentlitteratur utgav en första bok om smärta hos barn och ungdomar 2001. Sedan
dess har mycket ny kunskap genererats. I denna nya bok har forskning och beprövad
erfarenhet från de senaste decennierna inkluderats, och boken utgår mer från smärtans
fenomenologi, smärtanalys och smärtbehandling. Farmakologiska landvinningar har
tillkommit och behandling av långvarig smärta har starkt utvecklats.
Boken vänder sig till läkare i grundutbildning och allmäntjänstgöring men torde vara av
intresse för alla inom sjukvården som kommer i kontakt med barn i sin verksamhet eller i
sin utbildning såsom barnläkare, smärtläkare, allmänläkare, barnsjuksköterskor,
distriktssköterskor och fysioterapeuter.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 27 augusti 2017 och glöm inte skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.

Förra månadens böcker vanns av Magdalena Särkioja, Gävle, Judy Laurin de Castro,
Stockholm, Helene Spjuth, Vendelsö, Cina Almqvist Burman, Nacka
och Eva Lundell Norrköping

7th International Seminar of the PRC and
EAPC RN
The 7th International Seminar of the PRC and EAPC RN will be held in Oslo, Norway 5-7
October 2017.
The programme will consist of a mix of invited lectures and sessions based on submitted
abstracts. There will also be a poster exhibition throughout the seminar.

On 5 October there will be a pre-seminar workshop, where junior researchers can
present their projects and get feedback from senior experts.
Abstract submission and registration is open. Early bird registration and abstract
submission deadline is 30 July.
Klicka här för att läsa mer på hemsidan

Tidningen Omsorg
Nu finns den nordiska tidskriften Omsorg att läsa digitalt

Klicka här för att komma till tidningen

Se föreläsningarna från, The 2nd International Young
Carers Conference
Den 29-31 maj 2017 hölls konferensen, Every child has the right to...
i Malmö. Nu har du möjlighet att se inslag från konferensen via Nka Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida.

Klicka här för att se inslagen på NKA Play

Nästa nyhetsbrev kommer i början av september.
Glad Sommar!

Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund

Detta nyhetsbrev har gått ut till alla som anmält intresse för att delta i nätverket.
Har du bytt e-postadress, vänligen hör av dig till infospn@stockholmssjukhem.se
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