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Muntliga presentationer 
Tisdag 15 mars, kl 14.00 – 15.15 
 
Web-enkät till efterlevande - en möjlighet till utvärdering av palliativ vård i livets slutskede 
Bertil Axelsson 
 
Trycksår i livets slutskede ökar lidandet. 
Linn Åkerblom  
 
Symtomlindring under den sista levnadsveckan för personer med hjärtsvikt – en nationell registerstudie 
Kristofer Årestedt  
 
Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2015 Implementering av nationellt kunskapsstöd och vårdprogram för palliativ vård inom akutsjukvården 
Susanne Lind  
 
Läkares upplevelse av svåra samtal 
Mattias Tranberg  
 
Cancerfondens informations- och stödlinje, ett komplement till vården 
Elizabeth Johansson  
 
 
Muntliga presentationer 
Onsdag 16 mars, kl 10.30-11.30 
 
Fysioterapeutiska insatser inom specialiserad palliativ vård 
Ulrika Olsson Möller  
 
Att identifiera risker och vårdskador som kan drabba patienter som vårdas palliativt i sitt hem 
Kristina Schildmeijer  
 
Erfarenheter av att som tematräffsledare implementera en utbildningsmodell i palliativ vård och omsorg för personal på särskilda boenden 
Birgitta Wallerstedt  
 
Palliativ vård för äldre i livets slutskede 
Pia Kind  
 
Begreppet hem i forskning om palliativ vård 
Kristina Tryselius  
 
 
 
 
Posters 
 
Allmän palliativ vård  
P1   Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i behov av palliativ vård på två medicinska vårdavdelningar: en kvalitativ intervjustudie 
Anna Ardegård 
 
P2   ”Det kan vi besluta om i morgon” Fokusgruppsintervju med sjuksköterskor om palliativ vård och brytpunktssamtal på kirurgisk vårdavdelning 
Daniel Ek  
 
P3   Anpassning av “the Dignity Care Intervention” till svenska förhållanden 
Ulrika Östlund 
 
P4   Vårdkvalitet i livets slutskede på äldreboenden. 
Sofia Andersson 
 
P5   Erbjudande av efterlevandesamtal 
Camilla Nilsson 
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Barn och palliativ vård 
P6   Att INFÖRA Spegling i arbetsgruppen på Lilla Erstagård Nordens enda barn och ungdomshospice 
Christina Lindström 
 
P7   Bereaved parents’ experiences and wishes at the end of life of their child with spinal muscular atrophy type I-II: A 10-year nationwide follow-up 
Malin Lövgren 
 
P8   The influence of family and care on prolonged grief among cancer-bereaved siblings 2-9 years post loss 
Malin Lövgren 
 
 
Etik, kommunikation, existentiella frågor 
P9   Att hantera etiska svårigheter i hälso- och sjukvård genom kommunikation i interprofessionella etikronder 
Catarina Fischer Grönlund 
 
P10   Ska man säga sanningen eller undanhålla den från närstående? Vårdares resonemang vid bråd död till följd av stroke. 
Åsa Rejnö 
 
P11   Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre personer - Närståendes erfarenheter 
Helena Larsson 
 
P12   Using co-design to develop communication interventions in heart failure care 
Lisa Hjelmfors 
 
P13   Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre personer- Äldre personers upplevelser 
Marina Sjöberg 
 
P14   Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre personer - personalens erfarenheter 
Malin Sundström 
 
P15   Patienters upplevelse av sömn och faktorer som påverkar sömn inom specialiserad palliativ slutenvård 
Jenny Söderström 
 
 
Goda exempel 
P16   Svenska Kyrkans arbete med AsIH i Göteborg 
Agneta Olofsson 
 
P17   Styrka, avslappning och gemenskap 
Gunilla Ridderström 
 
P18   Volontärverksamheten på ASIH Långbro Park Stockholm Södra 
Maria Borowski  
 
P19   Frivillighetsinsatser på en palliativ slutenvårdsavdelning, Uddevalla sjukhus 
Ewa Lidman 
 
P20   Reflektioner från mötet mellan design och palliativ vård 
Max Kleijberg 
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Närstående, sorg 
P21   Efterlevandegrupp mot sorg, ångest och depression – hjälper det? 
Ulla Näppä 
 
P22   Minnesdag för barn som anhöriga 
Hakima Karidar 
 
P23   Stöd till efterlevande inom palliativ vård 
Inger Benkel 
 
P24   Teenagers' reasoning about a parent's recent death in cancer 
Ulrica Melcher 
Författarna har valt att inte publicera detta abstrakt 
 
P25   Effects and Meanings for Patients when their Family Caregiver Participate in a Psycho-Educational Intervention during ongoing Palliative Care 
Maria Norinder 
 
P26   Kan vi lätta närståendes börda? 
Katarina Ekman 
 
P27   Post-traumatisk växt efter förlusten av en förälder – erfarenheter hos unga vuxna som deltagit i stödgrupp 
Mariann Olsson 
 
P28   Obearbetad sorg och dess konsekvenser 6-9 år efter att som tonåring ha förlorat en förälder i cancer 
Tove Bylund Grenklo  
Författarna har valt att inte publicera detta abstrakt 
 
P29   Att som tonåring ha mist en förälder i cancer: Sorg på kort och lång sikt 
Tove Bylund Grenklo  
Författarna har valt att inte publicera detta abstrakt 
 
P30   Att förlora en förälder i cancer som tonåring Familjesammanhållning och långsiktig hälsa och välbefinnande 
Dröfn Birgisdóttir 
 
P31   Att förlora en förälder i cancer som tonåring: Självrapporterad familjesammanhållning bland förlustdrabbade och icke-förlustdrabbade ungdomar 
Dröfn Birgisdóttir 
 
 
Organisation, medarbetarfrågor, kvalitetsarbete 
P32   De 6 S:n- en modell för personcentrerad palliativ vård. Utveckling av ett frågeformulär att användas i mötet med patienten. 
Jane Österlind 
 
P33   Palliativt kunskapscentrum (PKC) i Stockholms län 
Marie-Louise Ekeström 
 
P34   God vård i livets slut. LCP en kvalitetsutveckling för döende patienter på Avesta lasarett 
Ann-kristin Lyman 
 
P35   Kliniken för Specialiserad Palliativ vård i Dalarna  
Ulrika Gärdsback 
 
P36   Medicinsk Yoga i palliativ vård 
Helen Iseryd 
 
P37   Säker och bättre vård vid livets slut – Erfarenheter av Liverpool Care Pathway i Arvika kommun 
Karina Grundel 
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Forts. Organisation, medarbetarfrågor, kvalitetsarbete 
P38   Patienter och närstående mycket nöjda med insatser via ASIH-team i Stockholms läns landsting 
Marie Nordström 
 
P39   Utveckling av ett instrument som mäter kvalitet i palliativ vård - Quality of Palliative Care Questionnaire - Staff (QPCQ-S) 
Ulrika Östlund 
 
P40   Validering av Svenska Palliativregistret ur patienters och närståendes perspektiv 
Ulrika Olsson Möller  
 
P41   Palliativ Hemsjukvård för barn inom Stockholms Läns Landsting 
Helena Bergius 
 
P42   Vem ska utvärdera den vård vi ger? Införande av IPOS på Hospicekliniken Ersta sjukhus 
Ida Goliath 
 
P43   Ökat patientsäkerhet genom markörbaserad journalgranskning 
Ulrike McLachlan 
 
P44   Handledning i palliativ vård- en webbaserad svensk kartläggning 
Rose-Marie Imoni  
 
P45   "Nationell Vårdplan för Palliativ vård” (NVP) - fortsatt utveckling 
Anette Duarte 
 
P46   Vårdtyngdsmätning av patient och närstående på palliativ slutenvårdsavdelning 
Hanna Henriksson 
 
P47   PALLIATIV SYD – ett förbättringsprogram som leder till bättre omhändertagande för patient/brukare och närstående 
Anna Unné 
 
 
Symtom 
P48   Taktil Massage som symtomlindring inom Palliativ vård 
Britte Larsson 
 
P49   Färg eller siffror vid symtomskattning inom palliativ vård 
Ulrika Wallin 
 
P50   Quality of care during the last week of life: Symptom prevalence and relief profiles based on a national palliative care register data 
Joakim Öhlén 
 
P51   IPOS – ett användarvänligt skattningsinstrument för palliativa vårdbehov 
Ingela Beck 
 
P52   Erfarenheter av permanent,tunnulerad kateter för ascitestappning. 
Tora Campbell Chiru 
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Utbildning 
P53   Sjuksköterskestudenters förväntningar av att ge palliativ vård 
Jenny Öhlén 
 
P54   Utbildning av utbildare i palliativ vård – ett förbättringsarbete i Dalarna 
Cindy Stenholtz 
 
P55   Utbildningsinsats Palliativ Vård i Region Halland 
Anders Öman 
Författarna har valt att inte publicera detta abstrakt 
 
P56   En samskapande lärandeprocess för att öka medvetenheten och kunskapen om palliativ vård inom olika vårdmiljöer 
Carina Werkander Harstäde 
 
P57   End-of-life care simulation to teach nursing students communication skills 
Lisa Hjelmfors 
 
P58   Vård i livets slutskede - specialistsjuksköterskestudenters attityder 
Christina Melin-Johansson 
 
P59   Studenters attityder till att vårda döende patienter vid start av sjuksköterskeutbildning 
Carina Lundh Hagelin 
 
P60   Att använda internet för en interaktiv utbildning i syfte att höja kompetensen inom allmän palliativ vård 
Carina Mannefred 
 
 
Övrigt 
P61   När livet förändras av sjukdom – en forskningsstudie 
Elin Ljungqvist 
 
P62   One Last Opportunity Swedish Nurses’ Experiences of Palliative Sedation 
Åsa Nilsson 
 
P63   Får man ha roligt i palliativ vård? Clowner för vuxna i livets slut. 
Jenny Söderberg 
 
P64   Hinder och förutsättningar att stötta patienters autonomi i palliativ hemsjukvård: En kvalitativ studie ur ett sjuksköterskeperspektiv 
Johan Nordlind 
 
P65   Palliativ vård efter kurativt syftande kirurgi på grund av matstrupscancer? 
Marlene Malmström 
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