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Mat och dryck vid palliativ vård Digital föreläsning, 10 november, 2022
Ta gärna del av Palliativt Centrums öppna
föreläsningsserie som syftar till att inspirera utifrån
olika teman i palliativ vård. Flera tidigare föreläsningar finns även att se via deras
hemsida. Nästa webinar är den 10 november kl 15-16. Temat är ’Mat och dryck vid
palliativ vård’ med Annika Wahlqvist, nutritionsansvarig dietist, Kalmar kommun.
Läs mer och anmäl dig här

Webbsänd utbildningseftermiddag
17 november, 2022

Ur programmet:
Information om föreningen och utdelning av utmärkelser - Maria Mjörnberg,
ordförande SFPO
Måltider i palliativ vård - patienters, partner och sjuksköterskors perspektiv Viktoria Wallin, leg sjuksköterska, Fil dr Marie Cederschiöld Högskola
Interventioner i måltidsmiljöer på särskilda boenden: Vad är gjort och med vilka
resultat? Carina Persson, docent Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Samer och livets slut – kunskap om traditioner för att utveckla
framtidens vård - Lena Kroik, leg sjuksköterska, projektkoordinator, Med dr
Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman
Kostnadsfritt för medlemmar i föreningen.
Sista dag för anmälan: 14 november, 2022
Läs mer på SFPO:s hemsida

Sjukvårdsregional satsning ska stärka den
palliativa vården av barn
Som ett led i den nationella barncancersatsningen
initieras en sjukvårdsregional satsning för att utveckla den palliativa vården av barn i
Mellansverige.
Satsningen är tvådelad; dels införs palliativa ombud på de sjukhus som behandlar barn
med cancer, dels ges respektive region i Mellansverige möjlighet att ansöka om medel
för utvecklingsprojekt inom palliativ vård av barn.
Läs mer på hemsidan

Undersköterskans roll i palliativ vård - Trygg av kunskap
Digital föreläsning 22 november, 2022
Vad behövs för att möta människor som har en begränsad tid kvar i livet? På vilket sätt
kan kunskap bidra till att öka tryggheten hos oss själva och hos de vi vårdar, även i de

svåra stunderna? Att som vårdpersonal vara både en trygg medmänniska och ett
arbetsredskap ökar förmågan att hjälpa de vi möter i vår omvårdnad på ett djupare och
mer meningsfullt sätt.
Föreläsare
Monika Fogelqvist, specialistundersköterska
Meg Karlsson, specialistundersköterska
Föreläsningen är en del i utbildningsserien Undersköterskans roll i palliativ vård som har
fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård och riktar sig i första hand till
omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg. Ett samarbete mellan
Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad, UFPO och Betaniastiftelsen.
Kostnad 495kr exkl. moms

Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens
hemsida

Digitalt höstmöte för SFPM:s medlemmar
24 november
Ur programmet:
”Döden ur ett folkhälsoperspektiv”Joakim Öhlen, professor i omvårdnad. Om döden
och samhället utifrån rapporten från the Lancet: ”The Value of Death: bringing death
back into life.”
Palliativ Medicin på Nya Zeeland Charlotta Uggla, Specialist i palliativ medicin,
överläkare ASiH Lidingö berättar om sina erfarenheter!
Nationella arbetsgruppen (NAG) Palliativ vård Ursula Scheibling/Henrik Ångströmpresentation och erfarenheter om första tiden med vårdförloppet Palliativ vård, exempel
och tillvägagångsätt GAP analys
Läs mer på SFPM:s hemsida

Webbinarium om personcentrerat
sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård 6 december, 2022 kl. 12.00 - 12.45
Kostnadsfritt webbinarium om personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård som
anordnas av Nationellt programområde (NPO) äldres
hälsa, samt nationell arbetsgrupp (NAG) palliativ vård.
Målgruppen är medarbetare och chefer i hälso- och sjukvård samt i kommunal vård som
vårdar patienter med livshotande sjukdomar och med intresse för palliativ vård.
Läs mer och anmäl dig på hemsidan

Nyfiken på BäddBoken?
BäddBoken är utformad för möten i livets slutskede. Syftet
med BäddBoken är att inkludera besökande barn när en
närstående erhåller palliativ vård. Att inkludera barnet stöttar
barnet i sin sorgeprocess och underlättar för vårdtagaren.
Man kanske inte vet vad man ska säga och hela situationen
kan ur barnets perspektiv upplevas som skrämmande.
BäddBoken fungerar som ett dialogutrymme och har olika sidor med aktiviteter som på
olika sätt bygger på den relation som barnet och vårdtagaren har.
Nu kan ni testa hur BäddBoken fungerar i er verksamhet. Hör av er till
info@baddboken.se om ni är intresserade.

Läs mer på hemsidan

SFPM Stipendium 2023!
Svensk Förening för Palliativ Medicin utlyser fyra
stipendier att söka för deltagande på valfri kongress
som äger rum under 2023.
Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att befästa, utveckla och fördjupa sina
kunskaper i palliativ medicin!
Stipendiet är öppet att söka för medlemmar i SFPM. Är du inte redan medlem finns
information om hur du går tillväga för att bli medlem på SFPM:s hemsida. Där hittar du
även mer information om stipendiet.
För att komma till SFPM:s hemsida

Save the date!
Utbildningsdagar i Växjö 6-7 februari, 2023
Anmälan och program kommer inom kort via
Fysioterapeuternas kanaler, håll utkik!
För att komma till Fysioterapeuternas hemsida
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