Nyhetsbrev – oktober 2018 nr 163 årgång 17
PDF Version » | Utskriftsversion » | Skicka till en vän » | Avprenumerera »

World Hospice and Palliative Care day
13 oktober 2018
World Hospice and Palliative Care Day äger rum den andra lördagen i oktober varje år.
Årets tema för världspalliativdagen: Palliative Care – Because I Matter!
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
Klicka här för mer information från hemsidan

Etikprisseminarium med Peter Strang

Ibland ställs hälso- och sjukvårdspersonal inför beslut av livsavgörande betydelse för
patienten. Att ge – eller inte ge – livsuppehållande behandling är ett oåterkalleligt
ställningstagande. Huvudregeln är att hjärt-lungräddning (HLR) och annan
livsuppehållande behandling ska ges men i vissa fall kan insatserna leda till ett ökat
lidande för patienten. Hur resonerar man kring dessa svåra beslut? Vilka etiska
dilemman uppkommer? Och hur berättar man för patienten och anhöriga om att
livsuppehållande vård inte längre bör ges?
Temat för Peter Strangs etikpristagarseminarium är etiska dilemman vid livsuppehållande
behandling, HLR, och de frågeställningar som väcks vid beslut om
behandlingsbegränsningar. Under seminariet kommer frågeställningarna att belysas
utifrån olika etiska perspektiv och verksamheter, såsom akutsjukvården, intensivvården,
palliativvården med flera.
Datum: 25 oktober 2018
Plats: Stockholms Sjukhems aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm
Seminariet är kostnadsfritt
Läs mer på Smer:s hemsida

Nu kan du ta del av slutrapporten för framtagandet av
NVP - Nationella Vårdplanen för palliativ vård
Slutrapporten beskriver utvecklingen av NVP från
2013 till 2016.
NVP är ett levande dokument och arbetsredskap
som utvecklats tillsammans med användarna
inklusive patienter och närstående. Slutrapporten
finns nu tillgänglig för enheter med avsikt att införa NVP inom sin verksamhet
För att komma till slutrapporten på Palliativt Utvecklingscentrum Lunds hemsida

Vatican-Based White Paper Presents Expert Consensus
on Advancing Global Palliative Care
A new white paper, developed by the Vatican-based Pontifical
Academy for Life (PAV), describes the broad-based, expert-led effort
to develop recommendations for improving global palliative care.
Advances in palliative care are needed to aid the more than 25 million
people who die each year with serious health-related suffering, as the
current supply of palliative care cannot meet the growing demand, according to the white

paper published in Journal of Palliative Medicine
The article entitled “White Paper for Global Palliative Care Advocacy:
Recommendations from a PAL-LIFE Expert Advisory Group of the Pontifical
Academy for Life, Vatican City” is a product of the work by a group of experts in
palliative care advocacy who represent different faiths and were invited by the PAV to
develop strategic recommendations to advance global palliative care. The expert group
identified 43 recommendations and 13 stakeholder groups, targeting the most important
recommendations for each stakeholder Group
The article is available free on the Journal of Palliative Medicine
För att komma till artikeln

Berätta för livet!
Om narrativ medicin och
personcentrerad vård
Konferens 13-14 november 2018
Växjö konserthus
Vad spelar människans berättelser för roll för vård och hälsa? Vad kan humaniora,
medicin, vårdvetenskap och samhällsvetenskap lära av varandra? Hur kan medicinsk
humaniora bidra till en ökad helhetssyn i vården och förbättra mötet med patienten och
dess närstående?
Konferensen riktar sig till vårdpersonal, forskare, studenter och övriga med intresse för
ämnet. Det blir två dagar med seminarier, workshops och presentation av pågående
forskning inom medicinsk humaniora.
Konferensen anordnas av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet genom samarbete
inom hälsa, humaniora och medicin. Samverkan har sin grund i ämnesområdet medicinsk
humaniora, som bland annat handlar om ett helhetsperspektiv på vård och hälsa,
medicinsk etik, kunskapssyn, socialmedicinska frågor, sjukdomsbegrepp, existentiella
frågor, berättande och tolkande och professionell hållbarhet.
Avgift:
Deltagare från Region Kronoberg och Linnéuniversitetet
Båda dagarna 1 500 kr
En av dagarna 900 kr
Övriga deltagare
Båda dagarna 2 500 kr
En av dagarna 1 500 kr
Alla priser är exklusive moms
Studenter från Linnéuniversitetet deltar utan kostnad.
Sista dag för anmälan 12 oktober 2018.
För mer information och anmälan

De nödvändiga samtalen
19-20 november 2018, Lund
Två halvdagars kurs för sjuksköterskor och paramedicinare
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå i palliativ vård. Den
fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes
känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen består av två halvdagar
efter varandra. Den första ägnas åt teori och diskussion utifrån ett antal
nyckelsituationer och deltagarna får del av en samtalsmodell. Den andra halvdagen får
deltagarna praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter.
Träningen sker i strukturerade former i mindre grupper med var sin handledare och
skådespelare.
Pris: 2750,00 kr. + moms
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2018.
För mer information och anmälan

Specialistsjuksköterska i hemmet
5 november 2018

Westmanska palatset, Stockholm
Ett stort ansvar vilar på de sjuksköterskor som hanterar hälso- och sjukvård i hemmet
hos äldre och funktionshindrade. I takt med att alltmer vård ska ges på distans ökar
också kravet på en bra organisation, pålitliga digitala verktyg och kompetens hos
personalen.
Ta chansen att sätta agendan för framtidens hemsjukvård och var med och påverka en
framtida specialistutbildning för hälso- och sjukvård i hemmet.
Pris: Konferensen är kostnadsfri för sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvården.
Deltagaravgiften för övriga är 3 595 kronor + moms.
Sista dag för anmälan 4 november 2018
Läs mer på Dagens Medicin

Boklotteri
Wahlström & Widstrand har skänkt fem exemplar av boken
Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka: Carls bok av
Naja Marie Aidt
Om boken står:
En kväll i mars 2015 ringer det i telefonen. Poeten Naja Marie Aidt
nås av beskedet att hennes son Carl ligger för döden på
Rigshospitalet efter en olycka. Han är 25 år.
Naja Marie Aidt berättar drabbande om kvällen när Carl dör, om livet med och utan sin
son. Hon söker efter ett språk som kan bära döden, i andras skrivande - från Aristoteles
och Mallarmé till Joan Didion. Hon skapar en text som bjuder in läsaren till smärtan, och
till den kärlek som finns i mitten av sorgen.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka e-post till
infospn@stockholmssjukhem.se senast den 31 oktober 2018 och glöm inte att skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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