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God fortsättning på det nya året!
Jag ser fram emot att som ny redaktör för SPN:s nyhetsbrev få hjälpa till med att sprida
nyheter om palliativ vård ut i landet.
Tar tacksamt emot tips och tankar från er.

Uppdaterat vårdprogram
Det andra och reviderade nationella vårdprogrammet för
palliativ vård i livets slutskede i Sverige finns nu tillgängligt
och gäller från december 2016.
För att komma till vårdprogrammet

8:e Nordiska kursen i palliativ medicin
startar i september 2017
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine hålls
nu för åttonde gången med start i september 2017.
Kursen pågår under två år och avslutas 2019. Kursen
kommer i år anta 36 deltagare, och platserna fördelas
mellan de olika nordiska länderna.
Kursen ges som ett samarbete mellan de fem nordiska ländernas palliativ-medicinska
organisationer, och består av sex veckolånga avsnitt under två år. Kursen syftar till att ge
teoretisk utbildning i palliativ medicin på en nivå som är tillräcklig för kraven för
tilläggsspecialiteten palliativ medicin.
Till anmälningsblankett och mer information

Avhandling
Sofia Morberg Jämterud disputerade i oktober 2016 vid
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska
institutionen på avhandlingen
"Human Dignity: A Study in Medical Ethics"
Sammanfattning av avhandlingen:
Idén att alla människor har en inneboende värdighet har
diskuterats och problematiserats inom moralfilsofin och
teologin av bl.a. upplysningsfilosofer och teologer inom
olika kristna traditioner.
Idén är definitivt inte ny men likväl aktuell och central människovärdesprincipen återfinns t.ex. i Hälso- och
sjukvårdslagen där det anges att varje människa ska
behandlas med respekt för allas lika värde och den enskildes värdighet och tanken om
mänsklig värdighet ligger också till grund för berättigandet av alla människors lika
rättigheter. Idén har dock varit starkt debatterad under senare år, där vissa har
argumenterat för att det inom hälso- och sjukvården är tillräckligt att åberopa en
autonomiprincip och att en människovärdesprincip är överflödig inom vården.
I avhandlingen diskuteras två områden som är aktuella inom etisk och filosofisk debatt

nämligen en konceptuell analys av värdighetsbegreppet samt en diskussion och analys
av hur en människovärdesprincip kan tolkas och appliceras inom hälso- och sjukvården.
Avhandlingen kan kategoriseras som empirisk etik eftersom den kombinerar empiriska
studier med etisk teoretisk analys. Syftet med en sådan studie är att den teoretiska
diskussionen om mänsklig värdighet analyseras i ljuset av resultaten från empirin. En
kvalitativ intervjustudie genomfördes med läkare inom neonatalvård och palliativ vård
samt med sjukhuspräster om värdighet i livets början och livets slut – områden inom
hälso- och sjukvården där frågan om värdighet aktualiseras.
Resultat i studien är bl.a. att respekt för mänsklig värdighet kan förstås som respekt för
patientens autonomi, men inte bör reduceras till en sådan förståelse. I avhandlingen
diskuteras också resultat från den empiriska studien där kopplingen mellan patientens
värdighet och hennes sårbarhet är tydlig. Respekten för en människas värdighet
diskuteras i form av ett ansvar att möta och dela mänsklig sårbarhet – resultat som
analyseras i relation till filosofen Michail Bachtins ansvarsetik samt den aktuella
filosofiska och teologiska diskussionen om sårbarhet.
Epost: sofia.morberg.jamterud@erstadiakoni.se
Till avhandlingen

Boklotteri
Sorgen bär fjäderdräkt av Max Porter heter boken vi lottar ut
denna månad. Vi har fått 4 exemplar av ETTA förlag att lotta
ut.
Om boken står det:
I en lägenhet i London sörjer två söner och deras far den
plötsliga bortgången av en älskad mor och maka. När deras
förtvivlan är som störst ringer det på dörren och utanför står
den fjäderklädda sorgen. Kråkan fastslår att han kommer att
stanna hos den förkrossade familjen tills han inte längre
behövs. Han blir deras terapeut, beskyddare och hjälpreda.
Ibland obehaglig och konfronterande men också varm och
tröstande. Med kråkans hjälp börjar familjen långsamt att
läka.
Sorgen bär fjäderdräkt är en parafras på Ted Hughes berömda diktsamling om kråkan
och en utsökt och poetisk blandning mellan novell, fabel och essä om sorg och kärlek.
Om författaren står:
MAX PORTER jobbar i förlagsbranschen. Han bor i södra London med fru och barn.
Sorgen bär fjäderdräkt är hans debutroman. Boken har hyllats av en enhällig press och
snarast blivit ett fenomen i Storbritannien.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 30 januari och glöm inte skriva namn och
adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadens böcker vanns av: Magdalena Karlsson, Mölndal, Emma Grek,
Sundbyberg, AnnaCarin Erkers, Borlänge, Ulrika Åsenlund, Gävle, IngaLill Nilzon, Nacka

Lyssna på Socialstyrelsens podd
7. Om vården i livets slutskede
Hur ser vården ut för patienter som närmar sig döden och hur kan den bli bättre?
Christina Broman, utredare, och Carl Johan Fürst, överläkare och professor i palliativ
medicin, diskuterar utifrån egna erfarenheter och resultatet från vår senaste utvärdering
av den palliativa vården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på
Socialstyrelsen
Klicka här för att lyssna

Cancerfondens Poddradio
Cancerfondenen har en podd där patienter, närstående och
sakkunniga diskuterar angelägna ämnen med koppling till cancer
och palliativ vård.
För att komma till poddradion

Vänliga hälsningar

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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