TORSDAG - 8 november
10.00-11.00 Att utgå från behov, resurser och
		
prioriteringar - stöd till närståen		
de under pågående vårdtid.
		Anette Alvariza, sjuksköterska,
		
lektor, docent i palliativ vård, Ersta
		
Sköndal Bräcke högskola, Sthlm
KAFFE - - - - - - samtalscafé *)
11.30-12.00 Nutrition i palliativ vård
		Alexander Almquist, dietist, Läns		sjukhuset
13.00-13.45 Befolkningsperspektiv på pallia		tiv vård
		Cecilia Håkanson, sjuksköterska,
		
docent i palliativ vård, Sophiahem		
met Högskola, Sthlm

FREDAG - 9 november
10.00-11.00 Existentiella samtal
		Conny Karlsson, sjukhuspräst,
		
Centrallasarettet i Växjö
11.00-11.45 Efter döden
		Olle Sterling, obduktionstekniker,
		Länssjukhuset

En vecka om
palliativ vård
Om vård i livets slutskede
”Leva tills man dör”

KAFFE - - - - - 12.00-12.45 Livet på en begravningsbyrå
		Mikael Eidert, begravningsentre		
prenör, Slottsalléns Begravnings		byrå, Kalmar
12.45-13.00 Avslutning
		Arne Sjöberg, verksamhetschef
		
Geriatriska kliniken, Länssjukhuset

KAFFE - - - - - - samtalscafé *)
14.15-15.00 Forts.
		
Befolkningsperspektiv på pallia		tiv vård
		
*) Samtalscafé - i samband med kaffepausen
erbjuder våra sjuksköterskor möjlighet till
samtal kring frågor som rör livets slutskede.

”Idag finns goda möjligheter att
verkligen leva livet även
när tiden är begränsad.
Det kan till och med vara
så att livet blir särskilt värdefullt
när det inte längre
är självklart.”
Peter Strang

Kaffe serveras
kostnadsfritt
hela veckan

Program
5-9 november 2018
Länssjukhuset i Kalmar, lokal Hjärnan

MÅNDAG - 5 november

TISDAG - 6 november

ONSDAG - 7 november

10.00-10.15 Inledning
		Arne Sjöberg, verksamhetschef
		
Geriatriska kliniken, Länssjukhuset
10.15-10.45 Palliativ medicin - palliativa
		
insatser - palliativ vård

09.30-10.15 Onkologiska behandlingar i palli		ativ vård
		Charlotte Bratthäll, överläkare onko		
logiska kliniken, Länssjukhuset

10.00-10.45 En dag ska vi dö - men alla andra
		
dagar ska vi leva!
		Peter Strang, professor i palliativ
		
medicin, Karolinska Institutet och
		
överläkare vid Stockholms sjukhem

		Karin Fransson, överläkare 		
		
Geriatriska kliniken, Länssjukhuset

10.15-10.45 Vikten av palliativ strålbehand		ling
		Mats Andén, överläkare, onkolo		
giska kliniken och strålningsfysik,
		Länssjukhuset

KAFFE - - - - - 11.15-12.00 Forts.
		
Palliativ medicin - palliativa
		
insatser - palliativ vård, forts.
		
13.00-13.30 Enheten för palliativ medicin
		(EPM)
		Ann-Caroline Lönnqvist och
		
Annelie Gustafsson, avdel-		
		
ningschefer, EPM, Länssjukhuset
13.30-14.00 Vad gör palliativa rådgivnings		teamen?
		Konsultsjuksköterskor, EPM
KAFFE - - - - - 14.30-15.15 Palliativt centrum för samskapad
		
vård - forskning och klinisk ut		veckling
		Kristina Tryselius och Carina 		
		
Werkander Harstäde, forskare i
		
palliativ vård, Linnéuniversitetet
POSTERUTSTÄLLNINGAR HELA VECKAN
Guidade turer i Sinnenas park: må-to 12.30

KAFFE - - - - - 11.15-12.00 Forts.
		
		

En dag ska vi dö - men alla andra
dagar ska vi leva!

KAFFE - - - - - -samtalscafé *)
11.15-12.00 Palliativ vård ur ett primärvårds		perspektiv
		Anders Brunegård, distriktsläkare
		Vimmerby hälsocentral
13.00-13.45 Palliativa tankar vid hjärtsvikt och
		KOL
		Birgitta Quittenbaum, överläkare
		
Geriatriska kliniken, Länssjukhuset
KAFFE - - - - - - samtalscafé *)
14.15-15.00 Palliativ vård vid demens
		Monica Svannäs, demenssjuk		
sköterska, Geriatriska kliniken,
		Länssjukhuset
*) Samtalscafé - i samband med kaffepausen
erbjuder våra sjuksköterskor möjlighet till
samtal kring frågor som rör livets slutskede.

13.00-13.45 FÖR PERSONAL:
		
Existentiell kris, skuld, menings		
löshet, dödsångest - vad kan
		personalen göra?
		Peter Strang, professor i palliativ
		
medicin, Karolinska Institutet och
		
överläkare vid Stockholms sjukhem
KAFFE - - - - - 14.15-15.00 Forts.
		
Existentiell kris, skuld, menings		
löshet, dödsångest - vad kan
		personalen göra?
		

Måndag, torsdag och fredag:
• Prova taktil beröringsmassage
• Smakprov på hemgjort näringstillskott
• Information om arbetsterapi/fysioterapi
• Information från olika föreningar

