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Sök stipendium för att förbättra vård i livets slutskede för patienter som
vårdas i glesbygd
Pengarna för detta ändamål kommer från en insamling som gjordes efter att
Olav Lindqvist från Varuträsk, disputerad sjuksköterska och bland annat aktiv i
DöBra-projektet, mycket hastigt avled av en odiagnostiserad hjärtåkomma i mars 2018.
Vi önskar att pengarna ska användas i Olavs anda, och hans intresse var att förbättra
villkoren för personer i livets slutskede i glesbygd.
Stipendium kan sökas för att exempelvis göra en studieresa, planera ett projekt eller för
att på annat sätt förbättra förutsättningarna för personer i livets slutskede i glesbygd.
Alla idéer för att kliniskt förbättra vården är välkomna.
Har du tankar på hur du skulle kunna bidra till en bättre vård eller till ett bättre
omhändertagande för de som befinner sig i livets slutskede, så är du välkommen att
skicka in en ansökan. Storleken på de sökbara stipendierna är ca. 5 000 – 40 000
kronor.
Läs mer på https://www.nrpv.se under rubriken Aktuellt ”Olav Lindqvist stipendium” om
vad du behöver för att skicka in ansökan som ska vara oss tillhanda senast 5 april 2019.
Har du frågor eller vill du diskutera dina idéer för att utforma din ansökan så hör av dig
till Rikard Lindqvist, tel. 072-45 165 44 eller rikard.lindqvist@ki.se
Välkommen med din ansökan!
För stipendiekommittén
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Läs mer på NRPV:s hemsida

”Palliativ cancervård betyder inte
nödvändigtvis slutet”
Peter Strang får utmärkelsen Årets Cancernätverkare
2019.
Motiveringen är bland annat att han ”har värnat om ett bra bemötande och en bra
omsorg vid livets slut.”
Utmärkelsen delades ut på Världscancerdagen 4 februari i Stockholm.
Läs mer på Nätverket mot cancers hemsida

Specialistsjuksköterska med inriktning mot
palliativ vård, 60 hp
Till hösten startar Högskolan Väst en ny
specialistsjuksköterskeutbildning i palliativ vård

Ansökningsperiod 15 februari - 15 mars 2019
Läs mer på Högskolan Västs hemsida

Tid att leva
Hur reagerar människor när de får en dödlig diagnos med
några få månader kvar att leva?
Tolv människor mellan 20 och 70 år berättar om hur de lyckats hitta positiva resultat i sin
prognos och utnyttja det mesta av den tid de har kvar. En dokumentärfilm om att leva,
inte dö.
För att se dokumentärfilmen på UR play

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård
Till hösten 2019 startar Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Sophiahemmet Högskola en
ny gemensam utbildning.
Ansökningsperiod 15 februari - 15 mars 2019
Mer information finns på högskolornas respektive hemsidor

Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Sophiahemmet Högskola

Utbildningsdagar 18-19 mars 2019 i Malmö

Ur programmet:
Cancerrehabilitering i palliativ vård
Gunnar Eckerdal, överläkare onkologiska kliniken Sahlgrenska US,
vårdprogramordförande för Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering
Mat och näring i palliativ vård
Charlotta Svalander, leg dietist, Palliativ vård ASIH - Kryh
Att få vardagen att fungera – fysioterapeutiska insatser i specialiserad palliativ
vård
Ulrika Olsson Möller, lektor, fysioterapeut, dr med vet, Högskolan Kristianstad
Tidig integrering av palliativ vård med stöd av bedömningsverktyget SPIC
Lotta Pham, doktorand hälsa och livstil, Högskolan i Halmstad
Fundamentals of Care
Birgit Rasmussen, professor i omvårdnad med inriktning palliativ omvårdnad, Lunds
Universitet
Kostnad:
18 mars inkl middag 700:19 mars medlem i SFPO 1300:19 mars icke medlem i 2600:Sista dag för anmälan 1 mars 2019
För mer information och anmälan

SFPMs vår- och årsmöte i Visby
4-5 april 2019
Ur programmet:
Assisterad ventilation – när, hur och varför? Och avslutning?
Anna Fyrenius, överläkare, Lungmedicinska kliniken, US Linköping
Åsa Nord, överläkare, LAH Linköping
Marit Karlsson, överläkare, LAH Linköping
Nya Kardiologiska behandlingsmetoder
Linda Jacobsson, överläkare och kardiolog, Visby sjukhus
Nya läkemedel inom onkologin – resultat och risker?
Ursula Scheibling, överläkare och onkolog, Jönköping
Kostnad:
2 500 kr för medlemmar
3000 kronor för icke medlemmar
För mer information och anmälan

Utbildningsdag 10 april 2019 i Tranås.
Alla som arbetar inom vård och omsorg hälsas välkomna att delta,
oavsett yrkeskategori.
Ur programmet:
Min kropp - Ditt jobb
Bodil Holmberg, doktorand i palliativ vård på Ersta Sköndal
Bräcke högskola i Stockholm.
Intimitet i livets slut
Petra Hellberg, Barnmorska
Intimitet bland sexualitet
Marion Englaborn, Stödpedagog och palliativt ombud på Bräcke diakoni.
Kostnad:
Medlem i UFPO 700 SEK
Icke medlem 1400 SEK.
För mer information och anmälan

Utbildningar PKC Stockholm våren 2019
- 5 mars 2019 Symtomkontroll i palliativ vård
- 4 april Seminarium om samtal och kommunikation
- 7 maj Etikcafé – att arbeta med etikfrågor i palliativ vård
- 14 maj Palliativ vård – en introduktion
Klicka här för mer information på hemsidan

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
Klicka här för mer information och anmälan

Boklotteri
Förra månadens böcker vanns av: Eva Hill, Lindesberg, Annika Betsén, Falun och
Louise Tottie Gustafsson, Kolmården

Läs mer på hemsidan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderstrlöm

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

