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DöBra-dagen 2017 - en döbra dag för oss vanliga dödliga
Nordiska museet, Stockholm 12 oktober 2017
Döendet och döden är något vi alla förr eller senare konfronteras
med, antingen genom dödsfall i vår närhet eller
vår egen dödlighet. Ändå är döden något vi sällan pratar om
och många människor är idag illa förberedda på mötet med
döendet, döden och sorgen.
Diskutera dessa frågor tillsammans med personer som arbetar
med forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet
och Umeå Universitet, i samarbete med SFO-V.
Klicka här för mer information och anmälan

Fråga angående personcentrerad rapport PCR (bed side
handover)
Personcentrerad rapportering är ett arbetssätt som utgår ifrån
överrapporteringen mellan sjuksköterskor och undersköterskor vid skiftbyten
tillsammans med patienten i patientrummet. Oftast används SBAR för att få
struktur över hur kommunikation och information överförs.
På Stockholms Sjukhems har vi startat ett projekt gällande att införa personcentrerad
rapportering på våra två palliativa slutenvårdsavdelningar. Vi försöker nu omarbeta
SBAR så den blir mer inriktad mot palliativ vård.
De studier vi hittat är oftast gjorda inom akutvården, några inom onkologi men då har de
palliativa patienterna uteslutits ur studierna.
Vi vill nu skicka ut en fråga via SPN´s nyhetsbrev om det någonstans i Sverige finns
erfarenheter av personcentrerad rapportering PCR med SBAR på en palliativ
slutenvårdsavdelning.
Syftet med projektet är att öka patientens och närståendes delaktighet i vården men
även för att rapportera enligt en fast och patientsäker struktur.
Vänligen kontakta projektansvarig, Pia Hahne sjuksköterska med master i palliativ vård
på avd 2 Stockholms Sjukhem. pia.hahne@stockholmssjukhem.se

De nödvändiga samtalen - Sjuksköterskor
Lund, 21 november 2017
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå för sjuksköterskor i
palliativ vård och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och
närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande.
Var: Scheelevägen 2, Medicon Village Hus 404 B, Lund
Pris: 2400 kr + moms

Sista anmälningsdag: 29 oktober 2017
OBS! Begränsat antal platser.
Klicka här för mer information och anmälan

Människor och tro i Sveriges Radio P1
Tema - Hjälp att dö
Borde vi ha dödshjälp i Sverige? Frågan väcks med jämna mellanrum och väcker alltid
starka känslor. Samtal, reportage och fakta i temaprogrammet "Hjälp att dö".
Programledare Åsa Furuhagen har sällskap i studion av Tuulikki Koivunen Bylund,
biskop emerita i Svenska kyrkan, Mikaela Luthman, läkare vid Stockholms sjukhem, och
Philip De Croy, religionshistoriker med inriktning på döden.
Klicka här för att läsa mer och komma till inslaget

Lansering av Palliationspodden
Palliationspodden är Betaniastiftelsens poddradio om vård i livets
slutskede. Palliationspodden leds av läkaren Johan Sundelöf.
Ulrika Lind som är Utvecklingsansvarig för profilområdet existentiell
hälsa på Betaniastiftelsen medverkar också som samtalspartner.
Tanken med poddradion är att föra fördjupade samtal med kunniga personer om
angelägna ämnen som rör vård i livets slutskede.
Palliationspodden riktar sig till:
•Personal inom vård och omsorg som vill veta mer om palliativ vård.
•Politiker, tjänstemän och beslutsfattare.
•Dig som är närstående.
•Dig som inte arbetar inom vård och omsorg men vill veta mer om vård i livets slutskede.
Klicka här för att lyssna Palliationspodden Avsnitt 1 premiär

Symposium on Palliative Care in Pediatric Oncology
April 27–28, 2018
Everyone working with or near children with life threatening
illnesses is welcome. To provide good palliative care for children, cooperation by a
variety of actors is required. We hope you are one of them.
The symposium is held at Ersta Sköndal Bräcke University College (Campus Ersta) in
Stockholm Sweden.
Klicka här för mer information

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
Vi har av Studentlitteratur fått fem exemplar av boken, Kvalitetsarbete
för bättre och säkrare vård, redaktörer Anne-Marie Boström, Gun
Nordström och Bodil Wilde-Larsson att lotta ut.
Om boken står:
Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska
patienttillfredställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken innehåller
forskningsbaserad kunskap om olika betydelsefulla aspekter för kvalitetsarbete och
patientsäkerhet. Förutom en teoretisk genomgång av begreppen får läsaren handfasta
tips på hur förbättringsarbete kan utföras, liksom tips om ledarens och teamets roll i
detta sammanhang. Vikten av att systematiskt använda forskningsresultat och
information från kvalitetsregister i förbättringsarbete tas också upp. Kvalitetsarbete kan
bedrivas på olika sätt och boken ger många konkreta exempel på hur detta kan
genomföras.
Boken riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå inom hälso- och
sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med
flera). Den kan med fördel även läsas av redan yrkesverksamma inom vård och omsorg.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 25 oktober och glöm inte skriva namn och
adress dit boken ska skickas om du vinner.

Förra månadens böcker vanns av Lena Persson, Ljungby, Klara Milton, Burgsvik och
Elisabeth Jörnlid, Västra Frölunda

Webbinarie - Om kunskapsöversikten Stöd till anhöriga
vars närstående är i palliativ vård i hemmet
med Ingrid Hellström, biträdande professor Linköpings Universitet.
När: 26 oktober kl 13:30-14:45
Läs mer om webbinariet och anmälan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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