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Har du erfarenheter av och eller tips om att möta
och bemöta barn i palliativ vård?
Nationella Rådets tidskrift Palliativ Vård har som sista nummer
i år temat: ”Barn som patient och närstående” och vi vill gärna
ta del av och sprida era erfarenheter av att möta och bemöta barn.
Det finns både lyckade och inte så lyckade exempel av möten med barn som patient och
barn som närstående. Barn i olika åldrar och i olika vårdformer, barn som själva är
drabbade, i sitt eget hem, i kommunalt boende som barnbarn, struliga tonåringar
etcetera.
Har du en berättelse du vill dela med dig av så skriv till tidskriften@nrpv.se
Omfattningen är maximalt 2000 tecken inklusive blanksteg och senast den 30 september
vill vi ha ditt bidrag. Alla texter redigeras och det är upp till redaktionen att avgöra vilka
texter som publiceras.
Ser fram emot ditt bidrag!
Sylvia Sauter
Chefredaktör
Tidskriften Palliativ Vård - tidskriften för palliativ vård i Sverige

Sista dag för inlämning av abstrakt: 15 oktober 2017
Klicka här för att komma till hemsidan

Att prata med sina barn om döden

Hur pratar vi om det oundvikliga? Vad säger man till sina barn när deras mammas eller
pappas kropp inte orkar mer? Hur är man ärlig, samtidigt som man kämpar mot sorgen? I
Cancerfondens podd berättar Niklas och Joakim om sina erfarenheter.
Klicka här för att läsa mer och lyssna på podden

World Hospice and palliative care day
14 oktober 2017
Årets tema för världspalliativdagen:
Universal Health Coverage and Palliative Care: Don’t leave those suffering behind!

World Hospice och Palliative Care Day-kampanjen är ett tillfälle att öka medvetenheten
för att stödja och utveckla hospice och palliativ vård i världen.
Hör gärna av er till infospn@stockholmssjukhem.se om ni gör något program, så kan vi
presentera det i nästa nyhetsbrev -som inspiration för nästa år
Läs mer på Whpca

Rehabilitering och stöd i allmän palliativ
vård
Att kunna erbjuda rätt rehabiliterande insatser när sjukdom ej längre är botbar är en
förutsättning för optimal symtomlindring och livskvalitet hos både patient och närstående.
Under denna utbildningsdag beskriver arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator i
specialiserad palliativ vård de möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet med de
svårast sjuka och deras närstående.
När: 22 november, 2017
Var: Medicon Village, Lund
Pris: 1500 kr + moms
Sista anmälningsdagen: 22 oktober 2017
Klicka här för att läsa mer och anmälan

Docentföreläsning
Palliativ vårdforskning för att utveckla lärande
Docent i vårdvetenskap och medicine doktor Carina Lundh Hagelin Institutionen för
omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola presenterar sitt forskningsområde
under en halvtimme, därefter följer lunchmingel och möjlighet till diskussion.
Tid, plats och anmälan:
Onsdagen den 13 september kl. 11.30-12.30 i Weitnersalen, Sophiahemmet Högskola
Stockholm
Anmäl dig senast onsdag den 6 september
Klicka här för att komma till inbjudan

Höstkonferens i Vara Konserthus
Torsdagen 19 oktober 2017
Ur programmet:
”KOL och Palliativ vård”
Fredrik Forsblad, Överläkare medicinkliniken
Skaraborgs sjukhus Lidköping
”Sorg och sörjande” – Barn-ungdomar-vuxna
Solveig Hultqvist Socionom, fd. kurator, Stockholms Sjukhem
”Att överleva när det värsta inträffar”
Ludmilla Rosengren leg. Läkare och KBT- terapeut.
Här får vi hör Ludmillas kamp om att överleva när man förlorar ett barn i självmord och
dessutom själv drabbas av svår sjukdom!
Kostnad:
1200 kr person eller 4500 kr för 4 personer inkl. lunch och kaffe.
Sista dag för anmälan 2 oktober 2017
Klicka här för att läsa mer och anmälan

Boklotteri
Denna månad lottar vi ut boken, Massage och beröring : inspiration
för äldreomsorgen av Berit Seiger Cronfalk. Vi har fått 3 exemplar av
Gothia Fortbildning att lotta ut.

Om boken står:
Forskning visar att massage och mänsklig beröring har positiva
effekter på välbefinnandet hos äldre och svårt sjuka. Beröring har
ibland livsavgörande betydelse för hur människor upplever olika situationer. Både den
som tar emot och den som ger beröring påverkas positivt.
Massage och beröring - Inspiration för äldreomsorgen är en inspirerande bok som ger
tankar, reflektioner och kunskaper om hur du kan använda beröring och massage i
omvårdnaden av äldre personer. Den innehåller flera fallbeskrivningar och besvarar
vanliga frågor.
* Vad är det som händer när en person får massage?
* Spelar det någon roll vem det är som ger massage?
* Kan vem som helst ge massage?
Boken Massage och beröring vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen, men är
även lämplig för andra yrkesutövare samt anhöriga.
Berit Seiger Cronfalk är medicine doktor, legitimerad sjuksköterska och lektor vid Ersta
Sköndal Bräcke högskola samt knuten till Karolinska Institutet.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka epost
till infospn@stockholmssjukhem.se senast den 31 september 2017 och glöm inte skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.

Förra månadens böcker vanns av Lena Andersson, Gävle, Helena Fredriksson, Malmö,
Maria Petri, Växjö, Andreas Mattsson, Uppsala och Jonna Rylander, Nacka

STIPENDIUM
SFPO har inrättat fyra stipendier för att bidra till forskning,
utveckling och fördjupade kunskaper inom palliativ omvårdnad.
•Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad
•Forskningstipendium
•Utbildningstipendium
•Stipendium för bättre vårdmiljö
Klicka här för mer information
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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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