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Hantering av subkutana perifera kvarliggande katetrar i livets slutskede webenkät riktad till sjuksköterskor
I bifogad länk finns en förfrågan om deltagande i en enkätstudie angående hur
subkutana perifera kvarliggande katetrar hanteras med fokus på patienter i livets
slutskede. Jag har uppmärksammat att det inte finns någon nationell riktlinje om hur
subkutana kvarliggande katetrar ska hanteras. Det finns inte heller något skrivet i den
litteratur som rekommenderas gällande medicinsk teknik i svensk sjukvård.
Enkäten beräknas ta ca 10 minuter att besvara. Mer information finns under länken.
Enkäten stängs 14 dagar efter att nyhetsbrevet distribuerats.
Denna enkätstudie ska ligga som grund för mitt självständiga arbete, 15 HP, som är en
del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning palliativ vård vid Sophiahemmet
Högskola, Stockholm.
Med vänlig hälsning
Eva Berntsson
Tel: 073-267 04 07
Mail: berntssoneva1@gmail.com
För att komma till webenkäten

Palliation ABC – avgiftsfri webbutbildning
i allmän palliativ vård
Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd
och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede
och riktar sig till all personal inom vård och omsorg. Efter
utbildningen kan du göra ett kunskapstest och det finns även
möjlighet att skriva ut ett diplom.
Sammantaget tar webbutbildningen ca 3,5 timmar att genomföra. Palliation ABC har
faktagranskats av professor Peter Strang och kommer finnas tillgänglig från 25 januari
2018 på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal.
Palliation ABC utgår från palliativ vårds fyra hörnstenar och har följande innehåll:
• Palliativ vårdfilosofi
• Etik
• Vad händer i kroppen i livets slutskede?
• Kommunikation
• Symtomlindring
• Existentiellt stöd
• Vårdmiljö
• Närståendestöd
• Barnet som närstående
• Teamarbete
• Svenska palliativregistrets kriterier
• Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som utvecklats av
Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.
Läs mer om Palliation ABC här.

Till Svenskt Demenscentrums utbildningsportal

Symposium on Palliative Care in Pediatric
Oncology 27-28 april 2018

Alla som arbetar med eller nära barn med livshotande sjukdomar är välkomna.
Symposiet arrangeras på Ersta Sköndal Bräcke högskola,
Campus Ersta, Stigbergsgatan 30 i Stockholm.
Klicka här för mer information

Existenspodden
Existenspodden - ett nytt forum för eviga frågor. Agneta Lagercrantz
bjuder in gäster till lätta samtal om livets djup. För det måste inte vara
svårt att prata om hopp och förtvivlan, mening och meningslöshet,
helhet och splittring. Existenspodden produceras av Svenska kyrkan,
Stockholms domkyrkoförsamling
För att komma till Existenspodden

Föreläsningsdag om sjukdom och
död i ett mångkulturellt samhälle
En föreläsning för alla personalkategorier
Tid och plats: Onsdagen den 7 februari 2018 kl. 08:30 – 15:30 i Sahlgrens aula,
Sahlgrenska sjukhuset.
Pris: 950kr
Arrangör: Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klicka här för mer information och anmälan

Ångest?
Första numret av tidskriften Palliativ Vård 2018 har temat
Ångest. Det är en fråga som berör oss alla, som människa
och som personal – inte minst när vi möter patienter med
ångest.
Hur hanterar du din ångest när du möter en patient eller
närstående med ångest?
Vad är det som hjälper? Vilka strategier har du för att klara av
din egen ångest i mötet med någon annans ångest?
Har du medvetna copingstrategier eller ett eller flera exempel
som du vill dela med dig av? Antingen du tycker att det är
lyckade ellerinte fullt så lyckade exempel kan det vara lärorikt för oss andra att ta del av.
Vi behöver din text till tidskriften@nrpv.se före den 25 januari 2018 och den får maximalt
vara på 2000 tecken inklusive blanksteg.
Vi ser fram emot ditt bidrag!
Sylvia Sauter
Chefredaktör
Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige
Kunskapssammanställning

Boklotteri
Denna månad lottar vi ut fem exemplar av den 4:e upplagan av
Palliativ vård inom äldreomsorgen av Peter Strang skänkta av
Vårdförlaget.
Om boken står:
Palliativ vård är en helhetsvård för svårt sjuka och döende. De fyra
palliativa "hörnstenarna" beskrivs i boken: symtomkontroll i vid

bemärkelse, kommunikation och relation, teamarbete och närståendestöd. För varje
kapitel finns fallbeskrivningar, faktarutor och reflektionsuppgifter.
I denna 4:e utökade upplagan finns nya avsnitt om KOL, hjärtsvikt, ALS, demens och
cancer i palliativ fas.
Boken tar bland annat följande områden:
Fysiska symtom och problem - smärta, mag-tarm problem, urinvägsproblem, muskel och
ledbesvär med mera.
Psykiska frågeställningar - oro, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, förvirring,
aggressivitet.
Sociala dimensioner - inskränkt vardag, förluster, boendet, närståendefrågor
Existentiella utmaningar - dödsångest, skuld, meningslöshet, ensamhet
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 31 januari 2018 glöm inte skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.

Seminarier/Föreläsningar PKC Stockholm
13 feb 2018 Att vara barn eller ung vuxen när en förälder är svårt sjuk eller dör
20 feb 2018 Grundläggande palliativ vård – undersköterskans roll
07 mar 2018 Chefer och ledare inom palliativ vård
13 apr 2018 Kirurgiska insatser med palliativ avsikt
27 apr 2018 Smärtbehandling i palliativ vård
25 maj 2018 Palliativ vård för läkare på akutsjukhus
Klicka här för mer information på hemsidan

Pilotprojekt ska minska risken att människor
dör ensamma på sjukhus
Volontärer från Röda Korset finns på den palliativa
avdelningen på sjukhuset i Uddevalla för att stötta
anhöriga och patienter.
Klicka här för att komma till inslaget

Early bird registration deadline: 15 March 2018
Klicka här för att komma till hemsidan

För att komma till hemsidan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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