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Populär kurs blir obligatorisk del av nya
läkarprogrammet
En kurs i palliativ medicin som hålls av Stockholms Sjukhem har uppmärksammats för sin
höga kvalitet. Från våren 2026 blir ämnet en obligatorisk del av läkarutbildningen på
Karolinska Institutet.
Ämnet palliativ medicin som tidigare varit valbart ska nu bli en obligatorisk del av det nya
läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen kommer heta Cancer och palliativ
medicin och ska ges till samtliga läkarstudenter under termin 10, vilket innebär att de
som började sin utbildning hösten 2021 blir först ut.
Läs mer på Stockholms Sjukhems hemsida

Nationella Vårdplanen för Palliativ vård
(NVP) - introduktionskurs, 17 januari , 2022
Målgruppen för kursen är vårdpersonal inom
enheter med avsikt att införa NVP, eller för de som
behöver mer information för att kunna ta ett beslut om införande.
Syftet med introduktionskursen är förberedelse inför starten av NVP och lyfta frågor och
områden i NVP som kan vara utmanande samt att ge ger inspiration och kunskap om hur
vården av människor med palliativa vårdbehov kan bli bättre.
Innehåll
Vad är NVP?
NVPs olika delar, hur kan dessa användas?
Lyfter och fokuserar på valda delar ur NVPs innehåll
Tips och idéer vid införandet
Plats: Digitalt via Zoom
Kostnad: 1500 kr per deltagare
Sista anmälningsdag: 10 januari, 2022
Mer information och anmälan på Palliativt Utvecklingscentrum i Lunds hemsida

Jubileumsstipendiater 2021
I år nominerades två kandidatuppsatser, gjorda på
Mittuniversitetet, till jubileumsstipendier i palliativ vård från
Mellannorrlands Hospice.

Granskningsgruppen har efter bedömning av uppsatserna kommit fram till konsensus
och har beslutat att ett arbete uppfyller kriterierna för att premieras med Mellannorrlands
Hospice Jubileumsstipendium 2021
Kandidatuppsatsen: Existentiella samtal vid livets slut: sjuksköterskans
erfarenheter – en litteraturöversikt av Jenny Westling och Patricia Bergman
Läs mer på Mellannorrlands hospice hemsida

Doktorandplatser vid Ersta Sköndal Bräcke
högskola - Människan i välfärdssamhället

Människan i välfärdssamhället rymmer två
forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social
välfärd med inriktning mot civilsamhälle.
Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda
människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme.
Kunskapsutveckling sker genom teoretisk analys av området kombinerad med empiriskt
förankrad forskning. Här beaktas angelägna samhällsfrågor för den närmaste framtiden,
så som en ökande socioekonomisk ojämlikhet, en större mångfald i befolkningen, ett
ökande behov av vård och omsorg, frågor om jämlik tillgång till och fördelning av vård
och välfärdsinsatser samt förändrade relationer mellan medborgare, offentlig sektor,
näringslivet och det civila samhällets organisationer.
Mer information hittar du på hemsidan

Forskningsstipendium
Forskningsstipendiet delas ut en gång per år till en
eller flera sjuksköterskor för att bidra till forskning
inom palliativ omvårdnad.
Stipendiet kan sökas av person som sedan minst ett år är medlem i SFPO.
Sista dag för ansökan 31 december.
Mer information på SFPO:s hemsida

Se livesändningen från PKC-dagen 2021 i
efterhand
PKC - Region Stockholms årliga utbildningskonferens
om palliativ vård genomfördes i år i digital form den
17 november. Nu har du möjlighet att ta del av
sändningen i efterhand.
Mer information och länk till sändningen på PKC:s hemsida

Användarenkät
Använder du dig av Svenska palliativregistret? Nu vill Svenska
palliativregistret veta vad du tycker. Vänligen ta dig någon minut att
besvara några frågor i Svenska palliativregistrets användarenkät
Besvara användarenkäten på Svenska palliativregistrets hemsida

EAPC - Winning photo 2021
Ta del av alla 74 inkomna bidrag till EAPC:s fototävling samt det
vinnande bidraget på EAPC:s hemsida
För att komma till hemsidan

Early bird-anmälan till och med 17 januari.

Fullständigt vetenskapligt program är nu klart!
Covid-19
Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noga.
Mer information finns på konferensens hemsida.
Mer information och anmälan på hemsidan
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