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Palliativ vård – förtydligande och
konkretisering av begrepp
Rapport som förtydligar och konkretiserar ett antal begrepp inom den palliativa vården,
för att ge stöd i utvecklingen av en god och jämlik vård. Den vänder sig främst till
beslutsfattare och verksamhetsledningar inom landsting, regioner och kommuner,
berörda yrkesgrupper och patientföreningar.
Klicka här för att komma till rapporten

Bra palliativ vård
I vilken verksamhet du än finns – ASIH, i ett vård- och omsorgsboende, i
akutsjukvården eller var som helst där patienter med palliativa
vårdbehov vårdas.
Många tycker att de arbetar i en verksamhet som i vissa delar fungerar
riktigt bra. Det vore intressant att få ta del av vad det är som fungerar bra och som kan
vara något som andra verksamheter kan lära av och ta efter.
Försök att beskriva vad det är som är positivt – på maximalt en halv sida och skicka in till
tidskriften@nrpv.se
Vi återkommer och så försöker vi att gemensamt arbeta fram en artikel för tidskriften –
för andra att bli inspirerade av.
Ser fram emot att höra ifrån er senast den 1 oktober 2018.
Sylvia Sauter,
Chefredaktör
Palliativ Vård – Tidskriften för palliativ vård i Sverige

Utbildningsdagar 24-25 september
Tema: Existentiell hälsa
Piperska muren, Stockholm
Ur programmet:
24 september
Workshop med DöBra kortleken
Ida Goliath, Sjuksköterska, medicine doktor Karolinska Institutet
Middag
25 september
Memento mori: Vad betyder “det existentiella”? Några hållpunkter från Heideggers filosofi
Jennifer Bullington, Professor i Psykosomatik
Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre personer. Äldres upplevelser,
närståendes uppfattningar och vårdpersonalens erfarenheter
Marina Sjöberg, Helena Larsson, Malin Sundström, Universitetsadjunkter i omvårdnad Högskolan
Kristianstad, Doktorander, Malmö universitet. Ingela Beck, Universitetslektor i omvårdnad, Med dr,
Högskolan Kristianstad, Palliativt utvecklingscentrum, Lund
Existentiella aspekter i palliativ vård
Titti Melin-Johansson, Professor i Palliativ vård
Mötet med den som inte orkar leva. Om frågorna utan svar och egna reaktioner på svåra samtal
Ullakarin Nyberg, överläkare Norra Stockholms Psykiatri, suicidforskare och författare

Sista dag för anmälan 7 september 2018
Läs mer på SFPO:s hemsida

Kroppen och döden
Kroppskontakt ett program som tar kontakt med
och lyfter fram olika kroppars historia
Kroppskontakt handlar om något som angår varenda levandes kotte på hela jordklotet,
något som vi trots det sällan talar om eller gör plats för, något som vi ser mindre av än
någonsin och bara i särskilda rum är nära och i kontakt med; döden.
Stina bjuder in Martina Olsson Frisk som både är rättsläkare och barnmorska. Hon ser
det som att hon får vara med vid livets två viktigaste händelser; början och slutet. Hon
skulle önska att alla döende hade någon hos sig och fick den vård och omsorg som är
varje människas rättighet
För att komma till avsnittet kroppen och döden

Vetenskapligt Forum Svenska Palliativregistret
Lund 9-10 oktober 2018
För dig med ett vetenskapligt intresse
av registret

• Lär dig om validitet, täckningsgrad och
länkning
• Stimulera till forskning med registret som
grund
• Utbyt erfarenheter och idéer
• Formulera önskemål på registret
i framtiden
Sista anmälningsdag 25 september 2018
Vetenskapligt Forum arrangeras av Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds Universitet
och Region Skåne i samverkan med Svenska Palliativregistret
Läs mer och anmäl dig på Palliativt Utvecklingscentrum Lunds Hemsida

Forskarutbildningskurs
Palliativ vård - mångdimensionell smärta

De områden som behandlas i kursen är:
- döden i samhället, jämlikhet och ojämlikhet
- den mångdimensionella smärtan
- hälsofrämjande palliativ vård
- sorg, tröst och mening
- patient, familj och närstående
- kommunikation och samtal
Kursen genomförs på halvfart med fem campusförlagda dagar samt träffar via
nätbaserat stöd.
Sista dag för ansökan, 15 september 2018
För mer information och länk till anmälan

PKC-dagen Stockholm
Tema: Palliativ vård - oavsett diagnos
Ser palliativ vård likadan ut vid olika diagnoser eller
behövs särskild kompetens beroende på diagnos?
Sjukdomar som kommer att tas upp är t.ex. hjärtsvikt,
demens, KOL och multisjuklighet. Andra ämnen som tas upp och som berör många är
nutrition och teamarbete.
Tid: 10 oktober 2018, 09.00–16.30
Plats: Folkets hus / City Conference Centre
Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14
Sista anmälningsdag är den 19 september.
PKC-dagen är KOSTNADSFRI för personal som arbetar på uppdrag av SLL samt för
personal inom de kommuner som är anslutna till PKC. För övriga gäller särskilda villkor
(kostnad) som framgår av anmälningssidan.
För mer information och anmälan

Boklotteri
Förra månadens böcker vanns av: Inga-Lill Nilzon, Nacka, Erica Källstedt, Lycksele, Sara
Sigurdardottir, Segeltorp, Jenny-Ann Johansson, Ljungby, Cecilia Widberg, Bromma

Höstkonferens i Vara Konserthus
Torsdagen 11 oktober 2018

Ur programmet:
Musikintroduktion Hanna Hjalmarsson
Presentation från Hospice Gabriel
”Existentiell smärta”
Johan Sundelöf, Överläkare, specialist i Geriatrik och Palliativ medicin. Betaniastiftelsen
”Palliativ symtomlindring” – Illamående, Hicka, Hosta, Klåda, Palliativ vård vid demens,
Palliativ sedering.
Jonas Bergström, Överläkare, specialist i Geriatrik och Palliativ
medicin, Stockholms Sjukhem
”Att stå bredvid cancer”, Ola Ringdahl
Har skrivit boken ”Att stå bredvid cancer” den handlar om att vara drabbad av sjukdom
trots att man själv inte är sjuk; om att vilja vara stark för en människa man älskar,
samtidigt som man ska hantera sin egen oro, stress och sorg.
Anmälan: Senast måndag 30 september
För mer information och anmälan

Sista dag för inlämning av abstrakt: 16 oktober 2018
Klicka här för att komma till hemsidan

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

