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Disputation Dröfn Birgisdóttir
15 september 2022, kl. 09.00
Dröfn Birgisdóttir disputerar i ämnet klinisk medicin med inriktning
palliativ vård
Avhandlingens titel:
LOSING A PARENT TO CANCER AS A TEENAGER – Family
cohesion, grief, long-term health and wellbeing and the development of a
comprehensive care guide for personalized palliative care
Plats: Sharience, The Sparks, Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund
Du kan även se disputationen digitalt via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64500629837?
pwd=YjhWVjAzbTQwNUhqNjcwc1BxaDd1Zz09
Ta del av avhandlingen här

Axlagårdspriset 2022
Axlagården Hospice AB i Umeå utdelar för tredje
gången pris till examensarbeten som har en tydlig
profil mot vård av personer i livets slutskede.
Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Urval av pristagare sker
efter nominering
Lärare (handledare och examinatorer) verksamma vid högskolor och universitet som
bedriver utbildning inom vårdområdet är berättigade att nominera uppsatser.
Uppsatserna som nomineras för pris hösten 2022 ska vara insända senast den 15
september, 2022 till studentuppsats@axlagarden.se
Läs mer på Axlagårdens hemsida

Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad Nomeniringsperiod förlängd till 9 september,
2022
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 att
använda för utveckling av palliativ vård.
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.
Nomineringen ska vara SFPO tillhanda senast 9 september, 2022
Mer information på SFPO:s hemsida

World Hospice and Palliative Care

Day

World Hospice and Palliative Care Day äger rum andra lördagen i oktober varje år.
Årets tema är Healing Hearts and Communities
Hör gärna av er till infospn@stockholmssjukhem.se om ni gör något program för att
uppmärksamma dagen inom er verksamhet som vi kan presentera i nästa nyhetsbrev som inspiration
Läs mer på WHPCA:s hemsida

SFPM Stipendium 2022
Utlysning av stipendium från SFPM är öppet att söka
för alla SFPMs medlemmar!
Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att befästa, utveckla och fördjupa sina
kunskaper i palliativ medicin!
Stipendium att söka för valfri kongress som äger rum 2022 och täcker kostnaden för
kongressavgiften. FYRA stipendium utlyses för 2022!
Ansökan skickas till stipendium@sfpm.se, SFPM tar emot ansökningar löpande under
året-först till kvarn!
Läs mer på SFPM:s hemsida

Lindring bortom boten hösten 2022
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. Utbildningsserien genomför i samarbete med NRPV och
Betaniastiftelsen
21 september: Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus?
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?
19 oktober: Etisk reflektion i vårdens vardag – hur gör vi?
Etiska frågor och problem uppstår allt oftare i en trängd vardag i den palliativa vården
och omsorgen. Vi kan dessutom ha olika syn på ex. vem som går före vid resursbrist, hur
vi gör gott för patienten, och vem som bestämmer egentligen – är det läkaren, patienten
eller närstående?
16 november: Palliativ vård i äldreomsorgen
En föreläsning med tre teman: 1. Planera i god tid för en optimal vård i livet slut på vård
och omsorgsboenden – om teamarbete och framförhållning. 2. Trygg och värdig
omvårdnad vid livet slut – om hur trygghet och värdighet kan se olika ut. 3. Vård i
hemmet, ett nära samarbete – om vikten av nära samarbete mellan de som vårdar.
Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens hemsida

Deadline for abstract submission: 15 October 2022
Mer information på hemsidan
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