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Utbildningstillfälle 25 april, 2022 kl.13.00-15.00
Den ideella rikstäckande förening UFPO genomför årets
första utbildningstillfälle .
Under eftermiddagen lyssnar vi på Petra Hellberg som i grunden är barnmorska och
legitimerad specialistsjuksköterska. Petra är författare till boken ”I mina händer” och har
ett stort intresse och erfarenhet av palliativ vård. Vi kommer att få del av hennes
kunskap och engagemang under denna eftermiddag. Titta gärna in på Petras hemsida
www.petrahellberg.se för ytterligare information inför den 25 april
Som medlem i UFPO så deltar du utan kostnad.
Ingen föranmälan behövs!
Läs mer om hur du blir medlem på UFPO:S hemsida

Webbsänd utbildningseftermiddag,
10 maj, 2022 kl. 13.00 - 15.30
Temat för eftermiddagen är betydelsen av samtal
inom palliativ omvårdnad! Vad är viktigt att samtala
om? Hur samtalar man på bästa sätt? Varför är samtal viktigt in den palliativa
omvårdnaden?
Ur programmet:
13.00 Information om föreningen
Maria Mjörnberg, ordförande SFPO
13.15 De Nödvändiga Samtalen
Mattias Tranberg, Leg. Psykolog/Doktorand,
Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet.
14.30 Betydelsen av samtal vid allvarlig sjukdom
Anna Sandgren, Docent, vetenskaplig ledare,
Palliativt Centrum för Samskapad vård, Linnéuniversitetet
Sofia Andersson, Universitetslektor,
Palliativt Centrum för Samskapad vård, Linnéuniversitetet samt Institutionen
för Omvårdnad, Umeå universitet
Utbildningsdagen är kostnadsfri för medlemmar.
Anmäl senast: 5 maj, 2022
Anmälan skickas till maria.s.andersson@regionkalmar.se
Är du inte medlem?
Då kostar utbildningsdagen 200 kronor (vilket inkluderar ett års medlemskap i SFPO
med massa fina förmåner). Gå in på www.swenurse.se/sfpo för att läsa mer.
För att komma till hemsidan

Palliativ vård av barn
Palliativ vård av barn skiljer sig från den palliativa
vården av vuxna på det sätt att barn har andra behov
än vuxna.
Sjuka barn är växande individer som behöver utrymme för utveckling och en meningsfull
vardag. Barns allvarliga sjukdomar skiljer sig på många sätt även från de allvarliga
sjukdomar som drabbar vuxna. Det är därför viktigt att alla som arbetar med barn med
allvarlig sjukdom har kunskap och förståelse för hur ett palliativt förhållningssätt kan

användas i barnets vardag, såväl inom som utanför vården.
2021 släpptes det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn.
För att erbjuda fler sätt att sprida vårdprogrammets innehåll har RCC tagit fram ett antal
informationsfilmer med introduktioner till viktiga delar. Dessa riktar sig till alla
yrkeskategorier som arbetar med allvarligt sjuka barn - inom vård och till exempel skola.

Ta del av informationsfilmerna på RCC:s hemsida

Närståendeenkät på flera språk
Närståendeenkäten finns nu översatt till arabiska och
somaliska. Läs mer på Svenska palliativregistrets hemsida.

För att komma till hemsidan

Lindring bortom boten
Lindring bortom boten är en digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter
med palliativa behov och deras närstående. Syftet med utbildningen är att utifrån
nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom
den palliativa vården. Utbildningen görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ
Vård - NRPV och Betaniastiftelsen.
Kroppslig omvårdnad av multisjuka äldre, onsdag den 27 april kl. 13-16
Bodil Holmberg
Intimitet & beröring i palliativ vård, tisdag den 10 maj kl. 13-16
Tove Stenman och Maria Daif
Sårbehandling i palliativ vård, onsdag den 18 maj kl. 13-16
Britt-Marie Strömqvist
Deltagaravgift per tillfälle: 495 kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens
hemsida

Sista hjälpen utbildning 2022 En utbildning i omhändertagande och stöd av svårt sjuka och döende
medmänniskor
Döden, döendet och sorg är naturliga och oundvikliga processer i livet ”Sista hjälpen
utbildningen” (engelska Last Aid) är ett europeiskt utbildningskoncept som fokuserar på
omsorg och stöd i livets slut och som i likhet med ” första hjälpen”-kurser vänder sig till
allmänheten med syftet att utbilda och informera om basalt omhändertagande av
medmänniskor i behov av stöd i livets slutskede. En ökad kunskap i samhället kring
döendet och döendeprocessen kan leda till ett bättre slut för de sjuka och ett ökat stöd
till deras närmaste.
Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur man kan
stödja en svårt sjuk närstående eller vän. Alla är välkomna. Denna kurs, liksom ” första
hjälpen” är riktad till alla som vill förbättra sin kunskap och förmåga att hjälpas åt när
döden kommer nära.
Själva ” Sista hjälpen kursen” som ni ska tränas i består av fyra block:
- Döden är en naturlig händelse: Vad innebär döendeprocessen?
- Förberedelse inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar och socialt stöd.
- Lindra lidandet: Vanliga problem och symtom, vad kan jag göra för att hjälpa till?
- Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning.

Du kan läsa mer om kursen här (engelska/tyska): https://www.letztehilfe.info/
Och på efter Österlenprojektets hemsida: www.osterlenprojektet.se/utbildning
Kursdatum
2/5 kl. 14.00 – 16.00 Digitalt via Teams
18/5 kl. 13.00 – 16.00 Sollentuna sjukhus
20/9 kl. 13.00 – 16.00 Sollentuna sjukhus
16/11 kl. 13.00 – 16.00 Digitalt via Teams
kursen är kostnadsfri
Anmäl dig via e post till: Judy.Laurin@Capio.se
Du kan läsa mer på Österlenprojektets hemsida

Du hinner fortfarande anmäla dig till den lägre avgiften!
”Early bird-anmälan” till och med 31 maj.
Uppdaterat program och all annan information finns nu på konferensens hemsida
Fotoutställning - Det gäller livet!
Ett kreativt inslag på den palliativa konferensen!
Det gäller livet - Vad ser du framför dig när du tänker på de orden?
Ta en bild med din mobilkamera och skicka in till su.palliativkonferens22@vgregion.se
Vi trycker upp bilderna i A3-format och visar dem i kongressfoajén.
Bildformat: jpg, högupplöst
Skicka in senast 5 augusti 2022
Tänk på att man i allmänhet inte får fotografera i vårdmiljöer. Om det är identifierbara
personer med på bilden ska de ha gett dig samtycke till att bilden visas offentligt.
För att komma till hemsidan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst

Palliativ vård
Stockholms Sjukhem

Palliativt utvecklingscentrum
Lund
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