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Välkommen till Vetenskapligt Forum!
Den 9-10 oktober bjuder vi på Palliativt Utvecklingscentrum in till
Vetenskapligt Forum, en möjlighet för de som har ett vetenskapligt intresse i
Svenska Palliativregistret att träffas, lära nytt och utbyta idéer. Forumet
kommer att vara uppbyggt kring fyra teman; validitet, täckningsgrad, utökad
data och tillgänglighet. Varje tema kommer att belysas av två presentationer,
ett inifrån- och ett utifrån perspektiv, och följas av gruppdiskussioner.
Anmäl dig här via hemsidan

Postdoktor i palliativ medicin
Institutionen för kliniska vetenskaper vid Medicinska fakulteten på
Lunds universitet utlyser tjänst som postdoktor i palliativ medicin
med placering vid Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne
och Kliniska Vetenskaper, Lund.
Ref nr PA 2018/954
Sista ansökningsdag 2018-04-29
För mer information se www.lu.se/vacancies

Poesi kväll och dödskafé
17 maj kl.16:30 | Lunds Stadsbibliotek
Häng med Death Ed till Lunds Stadsbibliotek för
en afton av poesi, tårta och konversation om liv,
död och övergång!
Vi har nöjet att presentera Bertram Heribertson, en
skådespelare känd från TV och teaterscener runt
om i landet, som ska läsa dikter för oss. Vi ser fram emot det! Vi kommer att börja med 20 minuter av
poesiläsning runt ämnet död och döende följt av en timme av diskussion över tårta och te.
Poesiböcker och annan litteratur kommer att finnas tillgängliga för att bläddra i. Death Café är gratis
och öppet för alla. Läs mer

Fåtal platser kvar!
Anmäl dig till samtalskursen 8 maj 2018 i Lund,
De nödvändiga samtalen, 1 dag för ST-läkare, Lund
Kursen "De Nödvändiga Samtalen" som ges den 8 maj 2018 i
Lund är fortfarande öppen för anmälan. Kursen riktar sig till dig
som är ST läkare och som är intresserad av att gå en
grundläggande kommunikationskurs med inriktning på samtal
om allvarlig information och betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes
känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande.
Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela delmål b1 samt för momentet respektfullt
bemötande inom delmål a2. Kursintyg utfärdas. (Vill man även ha momentet brytpunktsamtal inom
delmål b5 täckt måste man gå 2-dagarskursen). Anmäl dig här via hemsidan

Ledarskapets möjligheter och utmaningar
Vi har deltagit i den 5:e Nationella Konferensen för Palliativ
Vård bland annat med en föreläsning om ledarskap och
dess utmaningar som hölls av Bengt Sallerfors,
medicinsk rådgivare vid Palliativt Utvecklingscentrum.
Olika förutsättningar för gott ledarskap som omvärlds- och
systemkunskap, förståelse för det situationsanpassade
ledarskapet och kunskapsstyrning som styrprincip
berördes. Läs mer

Posterpris för nytänkande icke-specialiserad
vård
Vår medarbetare Ingela Beck, som är universitetslektor och
forskare vid HKR och Palliativt Utvecklingscentrum, samt
Christina Pålsson, tidigare magisterstudent vid HKR, Anita
Bengtsson Tops, professor vid HKR, har vunnit posterpris i
kategorin nytänkande icke-specialiserad palliativ vård på 5:e
Nationella konferensen i Palliativ Vård.
Med motivering innovativ studie med fokus på
hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta med palliativ vård
i Skåne. Läs mer

Nu startar revideringsarbetet av nästa version
av NVP
Den Nationella vårdplanen för palliativ vård - NVP, uppdateras
årligen utifrån senaste rön och användarnas synpunkter på
innehåll och användning.
De enheter som använder NVP uppmanas att samla in enhetens
och personalens synpunkter på vilka förändringar som man vill
föreslå. Dessa skickas till nvp.palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se. Era synpunkter är viktiga.
Stort tack för er medverkan.

Följ oss på Facebook!
Palliativt Utvecklingscentrum finns på Facebook. Vi kommer att sprida information om
det som är aktuellt hos oss och i vår omvärld. Du kan ge återkoppling till oss på vår
sida och delta i dialog med kollegor som följer oss.
För alla NVP användare finns en sluten grupp på Facebook. Du som är registrerad
användare av NVP kan begära att bli medlem i gruppen.
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