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Nytt nationellt vårdprogram för
palliativ vård av barn
Ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av
barn har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats i Kunskapsbanken på
cancercentrum.se
Vårdprogrammet är det första som omfattar barn med olika livshotande sjukdomar – inte
enbart cancerdiagnoser – och inkluderar all palliativ vård, från tidig och sen fas, livets
slutskede samt efterlevandestöd.
Därför berör programmet alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende
barn vårdas. Det vänder sig också till studenter, patient- och närståendeföreningar,
kompetenscentrum eller andra som är intresserade av palliativ vård. Men det kan även
vara av intresse för daghemsverksamhet, skola och religiösa samfund.
Läs mer och ta del av vårdprogrammet på Regionala cancercentrum i samverkan

Nationell fortbildningskurs i palliativ vård 1112 november 2021, Sigtuna
Tema Illamående och lymfödem
Utbildningsdagar för specialiserade palliativa team som i sin kliniska vardag möter
patienter med svårbehandlat illamående och symtomgivande lymfödem.
Varje team skickar läkare, sjuksköterska och paramedicinare (t ex fysioterapeut,
arbetsterapeut, kurator). Max tre personer/team och minst läkare och sjuksköterska.
Dagarna bygger på teori, praktik, erfarenhetsutbyte och falldiskussioner i grupp och i
plenum tillsammans med nationella experter. Deltagarna förväntas läsa in några
artiklar som skickas ut i god tid före kursstart.
Föreläsare:
Bertil Axelsson, överläkare palliativa enheten Östersund, adj professor i palliativ
medicin, Umeå universitet
Staffan Lundström, överläkare Stockholms Sjukhem, docent vid Karolinska institutet
Pia Bergholm, leg fysioterapeut och lymfterapeut, författare till boken Lymfologi
Var: Hotell Kristina, Sigtuna
Sista anmälningsdag:
31 augusti 2021
Kostnad:
5675 kr/person för helpension och kurs
1975kr/person om kursen genomförs digitalt, pga pandemiläge.
Mer information om kursen och hur du anmäler er

Årets sjuksköterska inom palliativ
omvårdnad
Kanske är det Din kollega som borde tilldelas den
utmärkelsen?
SFPO söker dig som har en kollega som är engagerad i utveckling och förbättring av
omvårdnad till patienter i den palliativa vården. Det kan röra sig om förändrade rutiner
eller forskning och utveckling, som direkt kommit patienterna tillgodo.
Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad erhåller förutom utmärkelsen, 5 000 kr.
Den som nominerar (en person) ”Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad” får ett

bokpresentkort á 500 kr. Både den som nominerar och nomineras till utmärkelsen skall
vara medlemmar i SFPO.
Utmärkelsen sker i år i samarbete med stiftelsen Stehm för att lyfta sjuksköterskor i
palliativ omvårdnad.
Nomineringen ska vara SFPO tillhanda senast 31 augusti 2021
Vill du läsa mer om denna utmärkelse eller andra satsningar SFPO gör för
sjuksköterskor i palliativ omvårdnad? Besök hemsidan på, www.swenurse.se/sfpo.
SFPO finns nu även på Facebook och Instagram.
Läs mer på SFPO:s hemsida

SFPM Stipendium!
Svensk Förening för Palliativ Medicin utlyser ett
stipendium till fyra blivande specialister i palliativ
medicin för deltagande i den årliga EAPC-kongressen (European Association for
Palliative Care).
Stipendiet täcker kostnaden för kongressavgiften för EAPC 6-8 oktober (ev resa och logi
ingår ej) samt deltagaravgiften och logi för SFPMs höstmöte 25-26 november.
Inför höstmötet ska stipendiaterna tillsammans eller enskilt muntligt presentera en
översikt av EAPC kongressens föredrag under 4x45minuter, inklusive diskussion.
Stipendiet utbetalas efter redovisningen på höstmötet, sökande ska vara medlem i
SFPM.
Ansökan är ett personligt brev med dina uppgifter och en bifogad utbildningsplan.
Ansökan skickas senast 2021-08-31 till stipendium@sfpm.se
Mer information på www.sfpm.se

Efterlevandesamtal sticka

I samarbete med Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har Svenska
palliativregistret tagit fram en Efterlevandesamtal sticka.
Den finns att beställa kostnadsfritt på Svenska palliativregistrets hemsida.

För att komma till Svenska palliativregistrets hemsida

Boklotteri
Förra månaden lottade vi ut tre exemplar av boken
Min mammabor under en sten av Kristina Collén skänkta av Idus förlag.
Varmt grattis till böckerna; Linda Jarl, Floda, Jennifer Schnellbacher, Borås och Ann
Hellgren, Uppsala

Abstraktanmälan
Nu är det dags att skicka in abstrakt till Nationella konferensen i palliativ vård som
kommer genomföras i mars 2022.
Passa på att berätta om din forskning, ditt förbättringsarbete eller goda exempel inom
palliativ vård.
Senaste inlämningsdag är 6 september 2021.
Vid frågor kontakta: su.palliativkonferens22@vgregion.se.
Mer information på hemsidan

Lindring bortom boten - Hösten 2021
Digitala utbildningar om arbetsterapeutiska möjligheter, barnet i palliativ
vård och de nya vårdprogrammen
En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras
närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i
arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya
vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och barn. Syftet med utbildningen är att utifrån
nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa
vården oavsett var och vem som vårdas. Utbildningen innehåller interaktiva delar.
Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella
Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.
Utbildningen är uppdelad i fyra delar (information om respektive del nedan), välj att gå
en av delarna eller flera.
Del 1: 7 oktober (kl. 9-12 alternativt kl.13-16)
Att göra det man vill och vara den man är livet ut – arbetsterapeutiska
möjligheter i palliativ vård
Marie Hansson, arbetsterapeut
Del 2: 19 oktober (kl. 9-12 alternativt kl.13-16)
Vårdprogrammet i palliativ vård för vuxna
Bertil Axelsson, överläkare, Elisabet Löfdahl, överläkare, och Fredrik Wallin,
specialistsjuksköterska onkologi
Del 3: 27 oktober (kl. 9-12 alternativt kl.13-16)
Vårdprogram i palliativ vård för barn
Ulrika Kreicbergs, professor, Christina Lindström, omvårdnadschef, och Annika Bjurö
Svensson, överläkare
Del 4: 18 november (kl. 9-12 alternativt kl.13-16)
Hur stöttar vi barn som närstående?
Anna Patzauer Personne, hälso-och sjukvårdskurator, och Malin Lövgren, docent i
palliativ vård
Mer information och anmälan på Betaniastiftelsens hemsida

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativ vård
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

