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Välkommen till Death Ed's första 
Death Café 2018.
Ett Death Café är en plats där människor möts för 
att diskutera moraliska och etiska frågor om döden 
över en kopp kaffe och en kaka. I en öppen och 
tillåtande atmosfär kan vi tillsammans utforska vad 
död och döende kan innebära. Ett Death Café är 
dock inte tänkt som en plats för sorgearbete. 

Vårt Café är flerspråkigt och både svensk- och engelskspråkiga deltagare är välkomna.

Vårt första Death Café är öppet för alla och vi bjuder på gratis fika. Vänligen anmäl dig på vår 
deltagarlista så vi kan planera hur många kakor vi ska baka! 
Mötet äger rum på Medicon Village, Café Inspira, den 23 mars 2018, kl. 14.30.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss här: lundsdeathcafe@gmail.com

Besök gärna Death Ed´s hemsida.

Du hittar också Death Ed på facebook

Hemsida » | Skicka till en vän » | Avprenumerera » 

Fåtal platser kvar, anmäl dig till samtalskursen 
8 maj 2018. 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

Nytt tillfälle 10 - 12 maj, 2018, 
för internationellt utbyte av 
tankar och ideér om vård och 
forskning som handlar om den 
döende. 
Den 10 -12 maj, 2018, arrangerar 
International Collaborative for best Care of 
the Dying Person tillsammans med Cudeca 
Hospice, Benalmadena, (Malaga) en årligen 
återkommande sommarskola. 
Programmet syftar till att erbjuda 
medlemmar i International Collaborative och 
andra yrkesverksamma inom hälso- och 



Nationell Vårdplan för Palliativ vård, 
utbildningsdag 26 april 2018, Lund
Utbildningsdagen vänder sig till enheter som har för avsikt att införa 
NVP inom sin verksamhet. Vår rekommendation är att 2-3 personer 
från varje enhet, varav en är kontaktperson för NVP, deltar. Vi ser 
en fördel med att såväl chefer som olika yrkeskategorier är 
representerade. Anmäl dig här.

Nätverk för NVP-användare, 17 maj 2018, Lund
Nätverksträffen riktar sig till personer som använder Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP i sin 
verksamhet. Detta möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Sveriges NVP-användare. Du som 
anmäler dig behöver ha använt NVP på minst 5 patienter som underlag för vårdens planering. 
Nätverksträffen blir en heldag med inspiration, nätverkande och ny kunskap. Anmäl dig här

sjukvård, ett utmärkt forum för utbyte av 
kunskap och idéer baserat på intresse av att 
använda det internationella programmet för att förbättra vården av att dö, och att uppleva och njuta av 
den spanska kulturen och gästfriheten.

Du läser mer om sommarskolans upplägg och innehåll på Internationals Collaboratives hemsida

Följ oss på Facebook!
Nu finns Palliativt Utvecklingscentrum 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. 

Adressen till Fb-sidan

Palliativt Utvecklingscentrum
Medicon Village, Hus 404B, 223 81 Lund 

Tel. 070-1700908, E-post: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se 


