
Temat för konferensen är “Palliativ vård i brytningstid”. Vi vill förmedla ny kunskap, nya kontakter och 
inspiration. Några exempel på ämnen som kommer att behandlas under konferensens olika sessioner,  
seminarier och workshops är: Användningen av internet ökar–vad innebär det för oss i vården? Hur 
möter vi det mångkulturella Sverige? Volontärer–är det en fråga för palliativ vård? Vilka är utmaningarna 
för ledarskapet i den palliativa vården?

Konferensen är en del i den första “Palliativa veckan” i Sverige där du bl.a. har möjlighet att göra studie-
besök på olika palliativa verksamheter i Skåne, delta i Svenska Palliativregistrets årskonferens som ligger 
i anslutning till konferensen och gå på din yrkesförenings möte. Alla med intresse för palliativ vård är 
välkomna och det kommer att finnas något av intresse för dig–oavsett hur länge du arbetat inom pallia-
tiv vård.

Vi ser fram emot din anmälan fr.o.m. 1 september och vi hoppas få in många 

abstracts. Mer information hittar du på www.palliativ2016.se 

Välkommen till konferensen som arrangeras av Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV, 
Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne och Lunds universitet.
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