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Välkommen till "Day of the Dead"!
Vi öppnar dörrarna den 3 november klockan 15 på
Sofielunds Folkets Hus i Malmö. Evenemanget är
samordnat av vårt folkhälsoprojekt "Death Ed" och
Mexikanska Kulturföreningen i Skåne.
"Day of the Dead" eller Dödens dag är en
mexikansk helgdag som firar döda förfäder. Caféet
öppnar klockan 16. Vi bjuder alla intresserade
välkomna.
Läs programmet och få information om hur du
anmäler dig här.

Grattis till LMK-stiftelsens medicinpris!
Vår medarbetare Marlene Malmström är en av två forskare
som får LMK-stiftelsens medicinpris. När en familjemedlem
får cancer påverkas hela familjens hälsa. Marlene lyfter in
patientens och familjens perspektiv i sin forskning.
Marlene Malmström är FOUU-ledare och forskare på
Palliativt Utvecklingscentrum samt vid verksamhetsområde
kirurgi på Skånes Universitetssjukhus. Hon arbetar med att
systematiskt identifiera individer som behöver utökat stöd
efter en bröstcanceroperation eller tidig palliativ vård vid
matstrupscancer. Läs mer i pressmeddelande från LMKstiftelsen.

Vad tycker patienter om att delta i
forskningsstudier?
Palliativa patienter är oftast villiga att delta i
forskningsstudier om det kan hjälpa andra
patienter i liknande situationer och deras
närstående.
Palliativt Utvecklingscentrum har kontakt med
många palliativa patienter som har gett deras
samtycke till att vi får använda deras berättelser i
våra forskningsstudier. Läs mer här.
Reflektioner över etiska och moraliska aspekter av
samtal med patienter och närstående har stor
betydelse. Vi praktiserar det tillsammans med
samtalsträning på våra kurser som t.ex. De
nödvändiga samtalen. Läs mer på www.palluc.se

Att samtala med patienter med
livshotande sjukdomar
Hur man som läkare läser av och anpassar sitt bemötande
till varje patients behov och reaktioner går som en röd tråd
genom vår kurs De nödvändiga samtalen för läkare. På 2
dagars kursen den 26-27 mars 2019 kombinerar vi
teorigenomgångar i helgrupp med praktisk samtalsträning
med skådespelare i halvgrupp. Mest tid ägnas åt
strukturerad samtalsträning och feedback.
Kursens målgrupp är specialister och ST-läkare. Kursen är
Lipuscertifierad 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. Läs
mer och anmäl dig här.

Planera inför framtiden
Människor som befinner sig i livets slutskede på
grund av en obotlig sjukdom har behov av palliativ
vård som kan maximera patientens livskvalitet,
både fysiskt, känslomässigt, socialt och andligt
som både närstående och vårdpersonal kan hjälpa
till med.
NVP - Nationell Vårdplan för Palliativ Vård utgör
ett stöd för identifiering av patientens vårdbehov
och på vilken vårdnivå insatser ska ske. Den kan
t.ex. användas av läkare/sjuksköterskor på
mottagningar på sjukhus och vårdcentraler, som
stöd vid konsultationer eller som stöd vid
inskrivning av nyinflyttade inom kommunala
vårdboenden. Läs mer här.

IPOS i Region Skånes journalsystem
Nu är Integrated Patient care Outcome Scale (IPOS)
tillgänglig i Region Skånes journalsystem Melior. IPOS
används inom olika verksamheter för att uppmärksamma
patienters palliativa vårdbehov.
IPOS infördes inom specialiserad palliativ vård i Skåne
2017 och en grupp bestående av personer från Melior,
sjuksköterskor från specialiserad palliativ vård och
projektansvarig för införandet av IPOS från Palliativt
Utvecklingscentrum har gjort det möjligt att införa
formuläret i journalsystemet. Vi har pratat med Ingrid
Maechel och Ulrika Wallin som är sjuksköterskor på
palliativa vårdavdelningen respektive ASIH i Kristianstad
om hur de använder IPOS i Melior. Läs mer här.

Stort intresse för Vetenskapligt
Forum!
Vi var många som deltog på Vetenskapligt Forum
om Svenska Palliativregistret den 9-10 oktober
2018 på LUX i Lund. Deltagarna kom från hela
Sverige och arbetade inom olika yrkeskategorier
som t.ex. forskare, kliniskt verksam, verksamhets-/
kvalitetsutvecklare, chef eller ledare. Här är några
utlåtanden från deltagarna:

- "Trevligt att träffa alla som också brinner för att
utveckla palliativ vård".
- "Bra att få insikter om registrets resurser utöver
den direkta utdata funktionen, samkörning med
andra register och framtida möjliga områden inom
forskningen. Även insikter om dess brister".
- "Mycket givande både gruppdiskussioner och
föredrag".
- "Gärna en liknande konferens nästa år".

Vi gratulerar....
vår styrelsemedlem Bo Norrving som har tilldelats
Svenska läkaresällskapets Ingvarpris för sina
banbrytande insatser inom klinisk neuroforskning
och satt strokeforskningen på kartan såväl
nationellt som internationellt.
Bo Norrving är professor i neurologi vid Lunds
universitet och överläkare vid Skånes
Universitetssjukhus. Läs pressmeddelandet här.

Vi bjuder Kim Beernaert
välkommen i vårt team!
VI har haft besök av Kim Beernaert för att
diskutera vetenskapliga aspekter på NVP
(Nationella Vårdplanen för Palliativ vård) och
prioriterade forskningsområden.
Kim är forskare vid Ghent University & Vrije
Universiteit i Bryssel i Belgien och har varit med
och utvecklat ”CAREFUL”, en vårdguide vid vård
av döende patienter. Arbetet är publicerat i en
avhandling av Rebecca Verhovstede och i en
artikel med Kim som förstaförfattare i the Lancet,
maj 2017: Improving comfort around dying in elderly people: a cluster randomised controlled trial. Vi ser
fram emot ett gott samarbete!

Sista chansen att anmäla sig till...
De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor,
undersköterskor och paramedicinare den 19-20
november 2018. Vi har ett fåtal platser kvar.
Kursen är inriktad på svåra samtalssituationer som
kan uppstå i palliativ vård. Den fokuserar på
betydelsen av att läsa av och möta patienters och
närståendes känslomässiga reaktioner och
önskemål om bemötande. Kursen består av två halvdagar efter varandra och deltagarna får praktisk
samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. 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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