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Lunds universitet firar 350 år –
symposium om palliativ vård 7 mars 2017
Välkommen till Palliativt Utvecklingscentrums
föreläsningsdag med anledning av LU:s 350 års
jubileum.
Ur programmet:
Public health perspectives on palliative care
-Olav Lindqvist, RN, PhD
Palliative care - the global perspective
-Liliana de Lima, MHA
Expansion of the palliative care approach
-Chitra Venkatesh, MD
Den palliativa vården i Sverige - Palliative Care in Sweden
-Carl Johan Fürst, MD Professor och Birgit Rasmussen, RN Professor.
Föreställningar om kulturmöten - Transcultural palliative care
-Moderator: Mattias Tranberg
-Beatrice Eliasson, Kurator
Att samtala om döden - Talking about death and dying
-Jamie Woodworth och Ilse van Dijkand
Hemmet som vårdform, ska alla dö hemma? Home as the care facility,
is everybody to dye at home?
-Moderator Bengt Sallerfors
Förmiddagens föreläsningar hålls på engelska. Eftermiddagen hålls företrädesvis på
svenska
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.
För mer information och program

Utbildningsdag 24 april 2017 i Växjö

Ur programmet:
Palliativ vård på avd. 49 kirurgkliniken. Hur vi uppnår resultat enligt svenska
palliativregistrets parametrar i dödsfallsenkäten.
-Viola Johansson, specialistundersköterska.
Arbetsterapi i livets slutskede. Vad kan arbetsterapeuter erbjuda i den palliativa vården?
-Emma Karlsson, leg. arbetsterapeut.
Palliativ sårbehandling, bandagering av tumörsår, bemötande.
-Britt-Marie Strömqvist, specialistundersköterska sårbehandling/palliativ vård.
Vad händer när vi använder våra händer?
-Berit Seiger Cronfalk leg. sjuksköterska och klinisk lektor. Specialområden, beröring och
massage i palliativ vård.
Praktisk övning av Taktil massage
- Berit Seiger Cronfalk

Plats: Best Western Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö
Anmälningsavgift: Medlem: 700 kronor, icke medlem: 1400 kronor.
Sista dag för anmälan är 1 april
För program och anmälan

Webbutbildning - Anhöriga i fokus
En utbildning för dig som är engagerad i
anhörigfrågor!
Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med
vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla
stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer
någon närstående.
Klicka här för mer information

Utbildning i svåra samtal för läkare
I de nya ST-målen ställs högre krav på att läkarna ska kunna genomföra
brytpunktssamtal och ge svåra besked med empati och lyhördhet.
Läkartidningen var med när ST-läkare övade på patientsamtal mot skådespelare i Växjö
För att läsa artikeln

Läkartidningen har frågat de ansvariga på samtliga läkarprogram hur, i vilken omfattning
och när under utbildningen som studenterna får öva på att hålla svåra patientsamtal. Så
här svarade de.
För att läsa artikeln

Film - Livets sista tid
En film om hur vi möter den äldre i livets slutskede, och de
närstående. Filmen är en del av Stockholms stads arbete
med värdegrund och värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Den är tänkt att visas på
arbetsplatsträffar och fungera som utgångspunktför diskussioner med medarbetarna.
För att se filmen

Många äldre oroliga för att dö i ensamhet
Allt fler svenskar lever ensamma, och det gäller också
äldre. I Jönköpings län har socialtjänsten de senaste
åren ordnat begravning för ett 60-tal personer, som
saknat närstående.

Klicka här för att lyssna på inslaget

På Ekhagens gästhem i Jönköping ser personalen till att ingen dör utan att ha någon vid
sin sida.
Klicka här för att lyssna på inslaget

Munvård

När livet går mot sitt slut utgör palliativ munvård en
god vård och omsorg. Denna artikel omfattar en
översikt över fysiska och psykiska barriärer som kan
förhindra ett väl fungerande vårdutbud.
För att komma till artikeln

Boklotteri
En dag i sänder - när sorgen slår följe med livet av Peter Fowlin är
boken vi lottar ut denna månad. Vi har fått tre böcker av Dana
Förlag att lotta ut.
Om boken står:
Se på bilden här!" sa läkaren och pekade på skärmen. "Läget är
mycket allvarligt. Men vi har kommit fram till att vi törs stråla. Vi tror
att det i alla fall kan stoppa tillväxten, och i bästa fall få tumören att
gå tillbaka en del."
"Okej", sa jag. "Vet ni något om hur länge ...", fortsatte jag utan att fullfölja meningen.
Läkaren skakade på huvudet. "Men om ett år sitter vi inte här?" försökte jag för att få
något slags svar.
"Nej, det gör vi inte", svarade hon. Tonen i hennes röst sa mig att det inte var någon idé
att ställa följdfrågor.
I januari 2014 får Peter Fowelin beskedet att hans fru och livskamrat Kerstin har en
hjärntumör som ger henne kort tid kvar att leva. I "En dag i sänder" skildras de två år om
sedan följde, allt sett genom Peters ögon i form av ett samtal med Kerstin efter hennes
död, och från platser de har gemensamt: steniga stränder på Öland, skogsbryn med
sjungande vårfåglar och radhuset med sina minnen.
Skildringar från sjukdomstiden varvas med minnesbilder från det liv de båda levt
tillsammans i trettio år. Läsaren får i boken vandra i författarens fotspår. Det är en
vandring i sorg och saknad, men lika mycket i kärlek och värme - och som visar hur vi
med ödmjukhet kan förhålla oss inför livets oförutsägbarhet.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 3 april 2017 och glöm inte skriva namn
och adress dit boken ska skickas om du vinner.
SPN:s läsare får ett specialpris under mars 2017 vid köp av boken på Dana Förlag.
Kampanjkod:MARS17
Klicka här och uppge koden i webbshopen på förlagets hemsida

Förra månadens böcker vanns av: Johanna Wigers, Bollnäs, Elisabeth Kindblom, Lerum,
Gunilla Flodin, Stockholm, Gabriella Savic, Valbo, Lena Carlsson, Lund

Nu är programmet klart för 2nd International
Young Carerers Malmö, 28 -31 maj 2017
Det är nu bara några månader kvar till the 2nd
International Young Carers Conference. På
konferensen kommer deltagare från flertalet länder i
Europa samt Kanada, USA och Australien. Totalt
kommer det att finnas mer än 160 presentationer
varav en tredjedel är på svenska. Alla
plenarföreläsningar i den stora konferenssalen
kommer att simultantolkas till svenska.
Klicka här för att komma till programmet

Vänliga hälsningar

Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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