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Sista anmälningsdag 14 augusti
Nu närmar sig den palliativa konferensen med stormsteg!
Över 850 personer har redan anmält sig till huvudkonferensen och ett åttiotal till den
vetenskapliga förkonferensen, men det finns plats för fler.
• Uppdaterat program finns på hemsidan.
• Inom kort publiceras konferensbok med abstrakt till alla föreläsningar, sessioner och
postrar på hemsidan.
Varmt välkomna till Göteborg!
Mer information och anmälan på hemsidan

Lindring bortom boten Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus?
Digital föreläsning, 21 september, 2022 kl. 13.00 - 16.00
Hur kan vi identifiera patienter med palliativa vårdbehov i tidigt respektive sent palliativt
skede? Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet med patienter med palliativa behov
utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar; kommunikation/samverkan, teamarbete,
närståendestöd och symtomlindring?
Föreläsare:
Johan Johansson, specialist palliativ medicin, överläkare/konsultläkare, palliativa
enheten, Östersunds sjukhus.
Kristina Zarins, specialistsjuksköterska palliativ vård, Konsultsjuksköterska, Danderyds
sjukhus.
Jenny Söderström, specialistsjuksköterska palliativ vård
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.
Föreläsningen genomförs i samarbete mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård - NRPV
och Betaniastiftelsen
Kostnad: 495 kr exkl. moms
Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens hemsida

Reunion för Nordiska specialistkursen i palliativ medicin,
Århus 16 november, 2022
Bodil Abild Jespersen, Chair of the Steering Committee, NSCPM, bjuder in till reunion för
Nordiska specialistkursen i palliativ medicin.
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-forkreftbehandling/12th-international-seminar-of-the-european-palliative-care-researchcentre

Utbildningsdagar 19 - 20 september 2022

Ur programmet:
Palliativ vård - Inger Fridegren, specialistläkare allmänmedicin, diplomerad i palliativ
medicin
Smärta - Mathias Andersson, sjukgymnast, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap
Högskolan Dalarna
Palliativ fysioterapi - samlade erfarenheter efter ett yrkesliv på akutsjukhuset Eeva
Europe, specialistfysioterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Yoga (praktiskt) - Mika Strand, yogainstruktör, Mora
Oro/ångest - Sara Lundgren, läkare, Palliativa teamen Dalarna
Myelomskolan - Nina Nissander, specialistfysioterapeut Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
Kinesiotejpning - Annika Andersson, fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut, ASIH
Ängelholm
Plats: Siljansnäs
Kostnad: Medlemmar 1500 kr för två dagar, 1000 kr en dag.
Icke medlemmar 2000 kr/ 1500 kr en dag. Studenter 500 kr
Mer information på fysioterapeuternas hemsida

Undersköterskans roll i palliativ vård Ansvar i teamet runt patienten och närstående vid vård i livets slutskede
Digital föreläsning 5 oktober, 2022 kl. 13.00 - 15.30
Hur ser teamet ut? Arbetar vi tillsammans med gemensamt mål? I föreläsningen lyfter vi
tankar om nyckeln till en ”god vård” utifrån de förutsättningar vi faktiskt har.
Att se möjligheter och utöva kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier ger resultatet
av hur teamarbetet har gagnat den svårt sjuke patienten och dennes närstående vid
vård i livets slutskede. Vård är inte vad vi tycker och tror. Vid vård i livets slutskede finns
idag en gedigen kunskap att tillgå.
Föreläsare:
Britt-Marie Strömqvist, specialistundersköterska palliativ vård.
Den digitala utbildningsserien Undersköterskans roll i palliativ vård har fokus på
fördjupad kunskap inom palliativ vård och riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal
och arbetsledare inom vård och omsorg.
Föreläsningen genomförs i samarbete mellan Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad UFPO och Betaniastiftelsen
Kostnad: 495 kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens hemsida

Jenny-Ann är dödsdoula: "Vi måste våga
äga döden"
Man brukar ju säga att det finns bara en sak vi alla
kan vara säkra på och det är att vi ska dö - man vet
bara inte när. Trots det så är död och sorg känsligt att
prata om för många.
Hör Carol Tishelman, professor vid Karolinska Institutet som leder ett forskningsprogram
om död och sorg och Jenny-Ann Gunnarsson, dödsdoula och som håller i utbildningar.
Ta del av inslaget på Sveriges Radios hemsida

Hög tid att kolla att informationen i
Palliativguiden är korrekt
Det gäller alla specialiserade palliativa verksamheter i
Sverige.
Det ni behöver göra är att gå in på palliativguiden och
se om informationen om er verksamhet stämmer.
Om ni önskar göra ändringar så bifoga ändringarna ni vill göra och hör av er till
palliativguiden@nrpv.se så för vi in ändringarna och uppdaterar sidan.
För frågor kontakta palliativguiden@nrpv.se
Vänliga hälsningar
Jenny Söderström
För Nationella Rådet för Palliativ Vård
För att komma till Palliativguiden

21-23 September 2022 - Copenhagen, Denmark
Mer information finns på hemsidan

Vänliga hälsningar
Jenny Söderström

Carl Johan Fürst
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Stockholms Sjukhem
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