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Palliativa veckan
5-9 november 2018, Kalmar
En hel vecka med föreläsningar och aktiviteter om vård i livets
slutskede med tema "Leva tills man dör"
Syftet med veckan är att sprida kunskap om palliativ vård och att synliggöra döden som
en naturlig del av livet.
Veckans aktiviteter är öppna för alla som är intresserade.
Föreläsningen på onsdag eftermiddag är riktad till vårdpersonal.
När: 5-9 november 2018
Plats: Länssjukhuset i Kalmar, föreläsningssalarna Hjärnan, Spegeln och Hörseln på
entréplan.
Arrangörer: Enheten för palliativ medicin vid Geriatriska kliniken.
För mer information och program

Smers rapport om dödshjälp finns nu i
engelsk översättning
Smers kunskapsöversikt om dödshjälp, som publicerades 2017, har översatts till
engelska. Rapporten är en bred inventering av kunskapsläget kring dödshjälp, med
fokus på forskning och statistik från länder och delstater runtom i världen där dödshjälp
är tillåtet i någon form.
För att komma till rapporten

En man som hette Ragnar
Ragnar Hedenius, 87, hade bestämt sig: Han var nöjd med sitt långa liv och nu
kände han sig färdig. Och han ville ha full kontroll in i det sista. ”Kan du hälsa
döden att den är försenad?” DN:s Paul Hansen skildrar hans sista tid.
Klicka här för att se filmen om Ragnar

Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ
vård - videoföreläsningar
En ny undervisningsserie bestående av 6 st korta videoföreläsningar på temat
"Läkemedelsbehandling av smärta i palliativ vård" finns nu tillgänglig.
Föreläsare är professor Peter Strang.
Vill du ha praktiska tips om läkemedelsbehandling vid olika typer av smärta, bör du titta
igenom den här programserien. En hel del handlar om smärta vid cancer, men du får
också allmängiltiga råd samt vissa specifika råd vid smärta hos multisjuka äldre.
För mer information och för att komma till videoföreläsningarna

De nödvändiga samtalen – läkare
12–13 december 2018, Karolinska institutet, Stockholm

Tvådagarsutbildning för läkare. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt
Utvecklingscentrum i Lund och Karolinska institutet.
Målet med utbildningen är att deltagarna skall:
• Bli tryggare i rollen som ledare av svåra samtal.
• Ha lärt sig konkreta kommunikationsverktyg med fokus på att ge diagnosbesked,
brytpunktssamtal samt samtal om döden.
• Ha fått förutsättningar för fortsatt personligt lärande i sin professionella vardag.
Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet
respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra brytpunktssamtal inom
delmål b5.
Kostnad: 7000 kr inkl. kursbok och kursmaterial.
Sista dag för anmälan 1 december 2018
Klicka här för mer information och anmälan

Boklotteri
Vi har av Susanna Hillbom fått tre exemplar av boken Häcken full - en
vårdroman att lotta ut.
Om boken står:
Evelina arbetar inom såväl kommunal som privat hemtjänst. Samtidigt studerar hon på
vård- och omsorgsutbildningen. Hon och bokens övriga aktörer påminns dagligen om hur
bristen på vårdpersonal påverkar såväl sjukvård som socialtjänst och hur kontinuitet och
delaktighet hotas. I sitt arbete möter Evelina Bengt som drabbats av stroke och Samine
som lämnat akutsjukvården för att bli vårdlärare.
HÄCKEN FULL är en fristående och parallell berättelse till RYGGEN FRI (2015). Den vill
synliggöra arbetsvillkor och akuta problem inom vård och omsorg men också visa på
möjliga lösningar. Kommunikationen ställs på sin spets när tempot blir högt, besluten
snabba och aktörerna pratar olika språk eller har svårt för att tala.
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka e-post till
infospn@stockholmssjukhem.se senast den 25 november 2018 och glöm inte att skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadens böcker vanns av: Eva Ginstrup, Växjö, Jakob Isberg, Nacka, Kerstin
Hoel Persson, Immeln, Annica Holm Lööv, Sandviken och Gabriella Hedberg, Huddinge

The 8th International Seminar of the European Palliative Care
Research Centre, 12-14 december 2018
Edinburgh, Scotland
Theme: “PRECISION MEDICINE IN PALLIATIVE AND SUPPORTIVE CARE”
Läs mer på hemsidan
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