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Fåtal platser kvar!
Anmäl dig till kursen De nödvändiga samtalen,
2-dagars kurs för läkare, 4-5 juni 2018 i Lund
Kursen riktar sig till ST läkare och specialister och är på
två heldagar efter varandra. Den består av fyra
kursmoduler: En bra start, Svåra besked, Övergången till
livets slutskede/ brytpunktssamtal samt Samtal om
döden.
Kursen är Lipuscertifierad, kursnummer 20150194, och uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8 för hela
delmål b1 samt för momentet respektfullt bemötande inom delmål a2 och momentet genomföra
brytpunktsamtal inom delmål b5. Kursintyg utfärdas. Anmäl dig här via hemsidan.

Så här tycker kursdeltagare...
som gick kursen De nödvändiga samtalen, 4 dagar för
läkare, C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3, den 16-19 april
2018 i Lund.
”Som helhet är jag otroligt nöjd med kursen och jag har
redan ‐ en vecka efter avslutad kurs ‐ kunnat testa alla era
tips och det hjälper mig jättemycket! Stort tack för fantastisk
kurs!”
”Bra att få prova nya strategier och infallsvinklar. Bra med
andning och self compassion. Det kändes som om
diskussionerna kunde ha hållit på längre, många hade bra
synpunkter som jag hade velat höra mer av.”
Kursen ges igen den 22-25 oktober 2018 för nya deltagare. Läs mer och anmäl dig här.

Death Ed håller öppet hus
- kom och hälsa på!
Death Ed håller öppet hus den 29 maj 2018 kl. 16.30 på
Pufendorfinstitutet i Lund. Vi pratar om döden, döende
och konst över en kopp kaffe, te och kaka.
Loana Ibarra som är en svensk/mexikansk bildkonstnär i
Malmö visar upp sin konst. Döden är ett centralt ämne i
hennes konst och du kan läsa lite mer om vad hon gör i
vår Storybook. Läs mer på Death Ed´s hemsida. Du hittar
också Death Ed på Facebook.
”Death Ed” eller ”Death Education” är ett nystartat socialt
hälsoprojekt och vårt mål är att uppmuntra och inspirera
människor att prata mer om döden och livets slutskede,
att våga mötas och skapa sociala sammanhang, som
kan motverka stigmatisering, isolering och rädsla kring
döden.

Första nätverksträffen för NVPanvändare
NVP-användare från hela Sverige har träffats den
17 maj 2018 för en nätverksdag för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte kring NVP och dess
användande.
Dagen riktade sig till personer som använder den
Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) i sin
verksamhet.
Tillsammans skapas en utvecklingsplattform för
NVP som förandras utifrån användarnas
perspektiv och erfarenhet.

Nyttiga kunskaper från
Nutritionsseminariet!
Femtio deltagare från den specialiserade palliativa
vården i Region Skåne deltog den 16 maj i den
palliativa FoUU-gruppens seminarium som denna
termin handlade om nutrition.
Verksamhetens dietister, Charlotta Svalander och
Karin Engle, belyste matens betydelse med
utgångspunkt från värderingar och föreställningar
och gick därefter igenom aptitlöshet och dess
konsekvenser samt riskbedömning och
nutritionsbehandling i tidigt palliativt skede.
Därpå diskuterade Richard Skinner, överläkare i
Hässleholm, med utgångspunkt från internationella guidelines och patientfall parenteral näring i palliativ
vård. Efter livliga gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten avslutades seminariet med diskussion i
storgrupp under ledning av Carl Johan Fürst.

En skådespelare berättar
"Som skådespelare deltar jag i många kurser som ges av Palliativt
Utvecklingscentrum och det är en utmanande uppgift att förmedla
tankar, känslor och inställning till döden när jag spelar en patient som
har en allvarlig obotlig sjukdom eller som befinner sig i livets
slutskede.
Men det är också väldigt givande när kursdeltagarna berättar för mig
efteråt att det har varit bra att öva på samtalsträning och att
kombinera teori med praktiska övningar". Jag hoppas att jag
tillsammans med kurslederna kan medverka till att ge läkaren eller
sjuksköterskan rätt verktyg när de ska spegla eller bemöta patienters
känsloreaktioner.
Jarinja Thelestam Mark är en av flera skådespelare på Palliativt Utvecklingscentrum som deltar i kurser
som t.ex. De nödvändiga samtalen och i evenemang.

Vi gratulerar ASIH Lund!

Grattis ASIH Lund till de nya lokalerna på St Lars
väg 90, vån 1. Palliativt Utvecklingscentrum var
med på invigningen den 9 maj 2018.
Tack för en trevlig dag tillsammans då vi samlades
för att inviga lokalerna och lyssna på
personalkörens vackra sång och musik.Vi hoppas
att ni kommer att trivas i de nya fina lokalerna.

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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