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Besök vår nya hemsida!
Vi lanserar vår hemsida www.palluc.se
med ny förbättrad layout och en ny
användarvänlig menystruktur.
Menystrukturen speglar vår verksamhets
kärnområden "Palliativ vård",
"Forskning", "Utbildning", "Utveckling".
På hemsidan kan du även läsa mer om
Palliativt Utvecklingscentrum, vår
organisation och samarbetspartners. Vi
uppmuntrar även läsarna att besöka oss
på Facebook.
På hemsidan finns också en kalender där vi annonserar alla våra utbildningar, kurser och evenemang
och här hittar du även information om anmälan. Våra nyhetsbrev finns också på hemsidan och känner du
någon som vill prenumerera så kan man anmäla sig till nyhetsbreven direkt på hemsidan.
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS PÅ WWW.PALLUC.SE

Forskning kring individualiserad
rehabilitering får anslag från
Cancer- och Allergifonden
Marlene Malmström som är forskare vid Palliativt
Utvecklingscentrum och Lunds universitet
använder patienters och närståendes erfarenheter
av cancerprocessen som grund för forskning kring optimerade vårdprocesser.
Marlene fick nyligen forskningsmedel från Cancer och Allergifonden för sitt forskningsprojekt
Screeningbaserad individualiserad rehabilitering vid bröstcancer. Syftet med projektet är att utveckla och
testa en modell för hur kvinnor med utökat behov av rehabilitering i samband med bröstcancer kan
identifieras och för hur individualiserad rehabilitering för dessa kvinnor kan säkerställas. Läs mer här om
projektet och anslaget på deras hemsida.

Ny samtalskurs för
kontaktsjuksköterskor i södra
sjukvårdsregionen
Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans med
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), tagit
fram en samtalskurs ”De nödvändiga samtalen”
som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra
sjukvårdsregionen.
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på
betydelsen av att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål
om bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser.
Kursen finansieras under hösten 2019 av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna, obs att den egna

kliniken står för kostnaden vid avbokning två veckor innan kursstart. Totalt finns 24 platser.
Kursen ges vid två tillfällen; Ett kurstillfälle är uppdelat på två halvdagar i Lund den 3-4 september 2019,
och en heldagskurs i Växjö den 5 september 2019 (samma innehåll). Läs mer och anmäl dig här!

Läs artikeln "The integrated
palliative care outcome scale
for patients with palliative care
needs: Factors related to and
experiences of the use in acute
care settings"
Forskare vid Palliativt Utvecklingscentrum
har tillsammans med kollegor från
Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet
och Ersta Sköndal högskola fokuserat på ett mycket viktigt forskningsområde inom palliativ vård, faktorer
som bidrar till, och vårdpersonalens erfarenheter av, bedömning av symtom och problem hos personer
med palliativa behov inom akutvården. Studien är en del i en större studie som syftade till att undersöka
införandet av skattningsformuläret IPOS inom akutvårdsavdelningar. Artikeln som är publicerad i
Palliative & Supportive Care visar att det fanns ett betydelsefullt samband mellan vårdpersonalens
deltagande i träningssessioner, som anordnats, om palliativ vård och bedömning av symtom och problem
med IPOS. Användningen av IPOS upplevdes bidra till en personcentrerad vård men vårdpersonal kände
en osäkerhet att samtala med patienter om deras känslomässiga besvär. Det finns således behov av
utbildning inte bara om palliativ vård utan även träning i samtal om känslomässigt svåra situationer vid
införandet av skattningsformulär som IPOS inom akutvården. Artikeln finns att läsa i PubMed här.

Fåtal platser kvar....
...på kursen De nödvändiga samtalen för
sjuksköterskor, undersköterskor och
paramedicinare den 6-7 maj 2019.
Kursen består av två halvdagar efter varandra.
Den första ägnas åt teori och diskussion utifrån ett
antal nyckelsituationer och deltagarna får del av
en samtalsmodell. Den andra halvdagen får
deltagarna praktisk samtalsträning med
skådespelare som simulerade patienter.
Träningen sker i strukturerade former i mindre
grupper med var sin handledare och skådespelare. Kursintyg utfärdas. Läs mer och anmäl dig här.

Nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen:
Att samtala med barn
Nu finns ett nytt kunskapsstöd om barn i familjehem och
deras umgänge med föräldrar och andra närstående.
Kunskapsstödet utgår från regelverket inom området och
bygger på kunskap från forskning och praktik. Läs
rapporten här.

Ansökan öppen till European
Palliative Care Academy
Leadership Course 2019-2021
Arbetar du inom palliativ vård och letar efter
en internationell utbildning inom området så
har du chansen att skicka en ansökan till
European Palliative Care Academy senast
den 9 juni 2019. Utbildningen ger dig
möjlighet att utveckla din teoretiska kunskap och kompetens inom bland annat personal- och

projektutveckling, teamwork, forskning och palliativ vård. Läs mer här.

Världskongress i palliativ vård
Spara datumet 23-25 maj 2019 redan nu!
Den europeiska föreningen EAPC ordnar varje år en internationell
konferens. Den har nu blivit så stor att den kallas världskonferens
och samlar folk från alla kontinenter. Kongressen med temat "Global
Palliative Care - Shaping the future" kommer att belysa hur den
palliativa vården stämmer överens med den globala hälsoagendan.
Läs mer här.

Välkommen till Dödskafé
Vi öppnar dörrarna till vårt dödskafé torsdagen den 4:e april 2019
klockan 13-15, Kyrkans Hus, Allgatan 7, Simrishamn.
Här pratar vi om ämnen som ofta undviks: döden,
sjukdom, och sorg. Under kaféet får du möjlighet att fritt utforska
och diskutera dessa ämnen med andra människor i lugn och ro.
Dödskaféet är ett samarbete mellan Stiftelsen Hospice Österlen,
Österlenprojektet, Dödsviktiga Frågor och Palliativt
Utvecklingscentrum. Läs mer här.

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.

Palliativt Utvecklingscentrum
Medicon Village, Hus 404B, 223 81 Lund
Tel. 070-1700908, E-post: palliativtutvecklingscentrum.kryh@skane.se

