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Vill att det ska bli bra!
En av de stora utmaningarna som läkare ställs
inför, ofta på daglig basis, är att ge svåra besked
till patienter och närstående. Svåra besked
innefattar allt från diagnos och prognos till
brytpunktssamtal och samtal vid livets slutskede.
Trots att dessa samtal spelar stor roll för alla
involverade får läkare som regel ingen eller lite
träning i samtal. Den stora drivkraften hos läkarna
är att de vill genomföra samtalen på ett bra sätt
och genom det uppnå en känsla av meningsfullhet
i mötet. Mattias Tranberg, leg psykolog och
doktorand vid Palliativt Utvecklingscentrum är i
analysfasen av en studie där han intervjuat läkare
om svårigheter och utmaningar före och efter en samtalskurs. Vi erbjuder löpande kurser i De
nödvändiga samtalen. Anmäl dig på www.palluc.se.

Vägen till vården - en utmaning för
både patienten och läkaren
Professor Birgit Rasmussen vid Palliativt
Utvecklingscentrum är medförfattare på en artikel
som bygger vidare på årtionden av forskning i
Danmark, England och Sverige om människors
erfarenheter av att söka vård och den
ambivalens individen möter när hen skall besluta
när det är ”precis rätt” att konsultera en
allmänläkare. Artikeln visar också på stegen som
hälso- och sjukvårdssystemet, individen och
klinikern kan ta för att bredda zonen. Läs artikeln
här.

Symptom- och smärtlindring för
framtidens palliativa patienter
Medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum har
deltagit i Sveriges största kongress för läkare,
Framtidens Specialistläkare 2018 (FSL) den 4-7
september på Malmö Arena.
Här höll vi en kurs i Palliativ medicin för ST-läkare.
Symptomlindring, smärtlindring och klinisk etik var
några av de ämnen som togs upp på kursen. Vi
erbjuder löpande kurser i palliativ medicin.
Kursanmälan.

Bra respons från deltagarna på
Rehabutbildningen
Vi höll årets utbildning i rehabilitering och stöd i allmän
palliativ vård den 11 september 2018 för medarbetare som
arbetar i kommun, primärvård, palliativ vård och
akutsjukvård. Här är några av deltagarnas utvärderingar av
utbildningen:
- "Mycket trevlig dag som gav bekräftelse på mycket av det
vi gör idag och tips och råd framför allt vid samtalet med
patienter och anhöriga."
- "Intressant att man jobbar så olika. Skillnad mellan olika
landsting och även variationerna mellan kommunerna."
- "Bra upplägg, kul med de kreativa aktiviteterna i
pauserna!."

Ta del av slutrapporten för NVP
Nu kan du ta del av slutrapporten för framtagandet
av NVP - Nationella vårdplanen för palliativ vård.
Slutrapporten beskriver utvecklingen av NVP från
2013 till 2016.
NVP är ett levande dokument och arbetsredskap
som utvecklats tillsammans med användarna
inklusive patienter och närstående. Slutrapporten
finns nu tillgänglig för enheter med avsikt att införa NVP inom sin verksamhet. Läs slutrapporten här.

Fåtal platser kvar!
Nu har du chansen att anmäla dig till kursen De
nödvändiga samtalen för sjuksköterskor och
paramedicinare den 19 och 20 november 2018.
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som
kan uppstå i palliativ vård.
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. Sista anmälningsdag är den 19
oktober 2018. Läs mer och anmäl dig här.

Palliativ vård - förtydligande av
begrepp
Socialstyrelsen har publicerat en ny rapport där
medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum har
deltagit. I rapporten förtydligas och konkretiseras
ett antal begrepp inom den palliativa vården, för
att ge stöd i den fortsatta utvecklingen av en god
och jämlik palliativ vård.
Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare och
verksamhetsledare inom landsting, regioner och
kommuner, berörda yrkesgrupper och
patientföreningar. Läs rapporten här.

Sista chansen...
att anmäla sig till kursen De nödvändiga samtalen för läkare,
C-kurs i palliativ medicin, delkurs 3 den 22-25 oktober 2018.
Det är en fördjupande kommunikationskurs för specialisering
inom palliativ vård. Kursen innehåller tid för träning, feedback
och reflektion, samt moment kring stresshantering och
uthållighet, existentiella dimensioner och psykiatriska tillstånd.
Kursen uppfyller kurskrav enligt SOSFS 2015:8. Läs mer och
anmäl dig 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.
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