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Målnivåer ska förbättra vården i livets
slutskede
Vården av patienter som vårdas i livets slutskede måste bli bättre och mer jämlik. Som en
del av förbättringsarbetet fastställer Socialstyrelsen nu nationella målnivåer som ska ge
hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål inom området.
Klicka här för att läsa pressmeddelandet

Här kan du läsa rapporten ifrån Socialstyrelsens arbete med målnivåer för palliativ vård i livets
slutskede.

PKC-Dagen
Stockholm City Conferens Center
28 november 2017
En heldag med föreläsningar relaterade till palliativ
vård.
Sista dag för anmälan är 7 november 2017
Klicka här för mer information och anmälan

Heltid som post doc i palliativ vård
Den utannonserade anställningen är direkt kopplad
till Palliativt centrum för samskapad vård och dess
forsknings- och utvecklingsprogram. Den är placerad
i Växjö eller Kalmar och omfattar heltid i två år.
Arbetsuppgifterna består av forskning och utveckling inom området palliativ vård med
särskilt fokus på rumsliga aspekter. Undervisning och handledning omfattande högst 20
% inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.
Palliativt centrum för samskapad vård bildades i januari 2013 med medel från Familjen
Kamprads Stiftelse.
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För
växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.
För ytterligare information kontakta
Professor Eva Benzein, vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum för samskapad vård,
0480 44 69 75, 072 561 5651, eva.benzein@lnu.se
Klicka här för att komma till annonsen

Huss-symposium i palliativ vård
måndag 4 december 2017
TEMA
När livet inte blir som vi har tänkt oss
En sjukhuspastors reflektioner utifrån möten med barn, unga och
vuxna i akutsjukvård och palliativ vård.

FÖRELÄSARE
Carl-Axel Sköldeberg, sjukhuspastor sjukhuskyrkan Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna. Carl-Axel har arbetat 25 år inom akutsjukvård och palliativ vård i Stockholm och
delar med sig av erfarenheter från möten med de svårast sjuka och deras närstående.
DATUM OCH PLATS
Måndag den 4 december 2017, kl.17.00 - 19.00
Stockholms Sjukhem, Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm
För de som anmält sig serveras en smörgås
ANMÄLAN
Senast den 27 november till: e-post: monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se
Deltagarbevis kommer efter seminariet att skickas till den e-postadress du har uppgivit
vid anmälan.
FRÅGOR?
Kontakta Monica Erlandsson
via e-post: monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se eller telefon 08-617 12 33.

Boklotteri
Denna månad lottar vi ut 2:upplagan av De 6 S:n av Britt-Marie
Ternestedt, Ingela Henoch, Jane Österlind och Birgitta Andershed
skänkta av Studentlitteratur.
Om boken står:
Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har
tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid planering,
dokumentation och utvärdering av palliativ vård utifrån patientens
perspektiv. De 6 S:n vilar på en humanistisk grund och den
palliativa vårdens mål och stämmer även överens med samhälleliga mål och
styrdokument för hälso- och sjukvården och kan ses som ett sätt att kvalitetssäkra
vården. Modellen utgår från följande begrepp:
• Självbild
• Självbestämmande
• Sociala relationer
• Symtomlindring
• Sammanhang
• Strategier
I denna andra upplaga av boken har samtliga kapitel uppdaterats, kapitlet om
värdegrund och teoretiska utgångspunkter liksom exemplen från forskning har
utvecklats. Ett kapitel om ledarskapets betydelse har tillkommit, samt en
studiehandledning att använda vid implementering.
Boken vänder sig i första hand till studerande inom specialistutbildning, magister- eller
masterprogram och till studerande på grundnivå. Boken vänder sig också till personal
verksam inom olika vårdformer och som vill medverka till utveckling av den palliativa
vården.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 26 november 2017 och glöm inte skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.

Förra månadens böcker vanns av
Jessica Nordlander, Morgongåva, Liselotte Wahlbeck, Halmstad, Lena Ullman, Skärhamn,
Christina Lindström, Nacka och Helena Calderon, Finspång

Chefsnätverksträff
Välkommen till 2018 års nätverksmöte för Chefer inom Palliativ vård
Vid årets nätverksmöte hälsas vi välkomna till LAH Linköping, som är lokaliserat på
Universitetssjukhuset. Fredag 16 mars 2018, kl 8.30-15.30.
Anmälan om deltagande till rigmor.hultkvist@regionostergotland.se, senast 1/3-18.
Under dagen utbyter vi tankar och erfarenheter, och reflekterar kring aktuella frågor från
våra respektive verksamheter runt om i landet.
Vi får möjlighet att höra överläkare Marit Karlsson berätta om en metod hon utarbetat för
etiska reflektioner, etik-café, som varit en viktig hörnsten i LAH Linköpings
värdegrundsarbete. Möjlighet finns också att få en rundvandring i LAH Linköpings
lokaler.

Lys i mørket
Landskonferens 12-14 september 2018
Bodo, Norge
Velkommen til faglig påfyll omgitt av
spektakulær natur,magisk lys og nordnorsk
gjestfrihet.
.
Klicka här för mer information

The APM's Annual Supportive & Palliative Care Conference
15-16 March 2018 Bournemouth International Centre, Great Britain
In Association with the Palliative Care Congress Hosted by the APM and PCRS

Klicka här för mer information på hemsidan

Det preliminära programmet finns på hemsidan
Fram till och med 11 januari 2018 gäller en lägre avgift.
Klicka här för mer information och anmälan

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.
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