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Doktorandtjänst palliativ vård
Välkommen att söka doktorandtjänst i vårdvetenskap vid
Göteborgs universitet där avhandlingen kommer att utveckla
kunskap för att stödja vårdpersonal praktiskt i situationer där
kulturellt och religiöst formade föreställningar och värderingar kan
utmana kommunikationen mellan patienter, närstående och
vårdpersonal.
I projektet knyts områden som vårdvetenskap och palliativ vård samman med
socialantropologi och religionsvetenskap. Anställningen är på 5 år varav 20% utgörs av
institutionstjänstgöring.
Sista dag för anmälan 28 januari 2019
För mer information om tjänsten

Jubileumssymposium
5 februari, 2019 i Lund
Palliativ vård i ett framtidsperspektiv
Ur programmet:
Framtid och visioner
- The development of modern palliative care
Professor John Ellershaw, Liverpool, UK
- Palliativ vård i Sverige
Professor Carl Johan Fürst
- Caring futures: what we know about living and dying well
Professor Allison Kitson, Adelaide, Australia
- Mer palliativ vård i Sverige
Professor Birgit Rasmussen
Palliativ vård i utveckling
- Fokusområden vid Palliativt Utvecklingscentrum
- Bron mellan kvalitetsutveckling och forskning
Professor Ingalill Rahm-Hallberg
- Death Education - Death Café
Forskare Jamie Woodworth
Palliative care at the university hospital
- Experiences from patients, staff and students
Professor John Ellershaw, Liverpool, UK
Mer information och anmälan

IAHPC nytt förslag: Palliative Care Definition

One of the challenges in the implementation of palliative care has been a lack of
consensus on what palliative care is, when it should be applied, to whom and by whom.
The terms “palliative care” and “hospice care” have been used for many years, with
different interpretations and several PC organizations have in turn, adopted their own
definitions.
The current WHO definition for palliative care for adults was developed in 2002 and
poses many challenges, limits palliative care to problems associated with life-threatening

illnesses, rather than the need of patients with severe, chronic and complex conditions.
The definition for children is even older (1998) and poses similar challenges.
Läs mer och ta del av IAHPC definitionsförslag

9:e Nordiska specialistkursen i palliativ medicin 2019-2021
Du kan nu ansöka till den 9e Nordiska specialistkursen i palliativ medicin som startar september
2019, och fortlöper under två år.
Sista ansökningsdag är 15 mars 2019.
Läs mer på SFPM:s hemsida

Till dig som arbetar kliniskt
Har du erfarenheter – goda eller dåliga av det palliativa ”kitet”?
Nästa nummer av tidskriften har som tema - Det palliativa ”kitet”, och vi
är intresserade av att få höra om dina erfarenheter och reflektioner ur
olika perspektiv och sammanhang med att använda det palliativa ”kitet”
i ditt kliniska arbete. Dela med dig av dina erfarenheter och skriv några
rader till tidskriften@nrpv.se före den 25 januari 2019.

Palliativ Vård i livets slutskede
13-15 maj 2019, Stockholm
Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs
för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets
slutskede i den nya specialitetsordningen.
Teman under kursen:
• Det palliativa förhållningssättet
• Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
• Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom, andnöd, ångest, konfusion
• Akuta tillstånd
• Kommunikation och brytpunktssamtal
• Kortison i symtomlindrande syfte
• Närståendes behov
• De sista dygnen
Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd.
Kursen lägger stor vikt vid bemötande och svåra samtal.
Sista dag för anmälan: 29 april 2019
Kostnad: 4 900 SEK exkl moms
För mer information och anmälan

Chefsnätsverksträff
Välkommen till 2019 års nätverksmöte för Chefer inom Palliativ vård
Vid årets nätverksmöte hälsas vi välkomna till Hospice Gabriel, Lidköping
Torsdag-fredag 4-5 april 2019 (Från lunch-lunch)
Anmälan om deltagande till: pia.gustafsson@hospicegabriel.org,
senast den 15 mars 2019
Vid frågor kontakta Pia
Tel: 070 567 22 65
Du som inte är med i nätverket ännu:
Vill du gå med i Chefsnätverket för Palliativ vård

Kontakta ordförande Monica Nilsson
E-post monican.bylegard@forenadecare.com

Boklotteri
Denna månad har vi fått tre exemplar av boken Min
morfar i himlen av Karin Sturesson och Eva Lundqvist
Häll
Om boken står:
Morfar är en snäll och stark polis som fångar många
tjuvar, men en dag blir morfar sjuk, han får cancer. Vi
får följa morfar när han är sjuk och till slut kommer
morfar till himlen, men hur kommer han dit? Ska han flyga dit? Kanske fångar han tjuvar i
himlen också?
Många barn får idag uppleva när en närstående blir sjuk och som vuxen kan det vara
svårt att svara på alla frågor och funderingar som barnen har. Vi hoppas att denna bok
kan hjälpa till att diskutera de svåra frågorna när någon blir sjuk, och kanske måste flyga
till himlen.
Om du önskar beställa boken kontakta Eva
Tel: 070 516 87 80
Vill du vara med på utlottningen av böckerna så skicka e-post till
infospn@stockholmssjukhem.se senast den 31 januari 2019 och glöm inte att skriva
namn och adress dit boken ska skickas om du vinner.
Förra månadens böcker vanns av: Iwona Novik, Lidingö, Ulla Sellgren, Torslanda, Lotta
Hylén, Malmö, Mette Andersson, Varberg och Christina Pernholt, Norrtälje

Prenumerera på tidskriften Palliativ Vård
4 nummer för 300 kr.
Temanummer för 2019
1. Det palliativa ”kitet”
2. När vi sätts på prov - professionella utmaningar
3. Internationell utblick
4. Att handskas med det svåra - patientens perspektiv
Hör av dig med namn, adress, postadress samt ort och eventuell faktureringsadress till
tidskriften@nrpv.se
Om du inte vill missa första numret 2019 behöver du höra av dig före mitten av februari
2019.

A Good Ending – Good for All
Bergen – Norway 6-7 November 2019
The 6th Annual Research Conference of the
International Collaborative for Best Care for the Dying
Person "A Good Ending - Good for All".
This will incorporate the final conference of the ERANet-LAC CODE project:
"International Care Of the Dying Evaluation (CODE): quality of care for cancer patients
as perceived by bereaved relatives". The conference will include seminars, workshops,
oral and poster presentations based on submitted abstracts, and covering a wide range
of topics linked to care of the dying and societal engagement with death and dying.
The conference will take place in Bergen, Norway in November 2019. It is hosted by the
University of Bergen in collaboration with the Regional Centre of Excellence for Palliative
Care, Western Norway and the International Collaborative for Best Care for the Dying
Person.
Klicka här för mer informtion

Early Bird Congress Registration until 15 February
Mer information på hemsidan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativt Centrum
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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