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Välkommen till 

Palliation Sydöst 2018 
En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva. 

Palliationens värdegrund; närhet, helhet, kunskap och empati. 

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av eller verksam 

inom palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Program finns på sidan två.  

 

 

 

Bidra till konferensen och få två fribiljetter  

Under dagen kommer vi ha ett ”torg” där du/din arbetsplats kan visa 

upp förbättringsarbeten inom den palliativa vården. Genom ert 

bidrag får ni två fribiljetter (ett erbjudande per arbetsplats). Enda 

kravet är att ni vid pauserna finns på plats för att svara på 

eventuella frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 17 oktober 2018 

Tid 08.30–16.00 

Plats: Kungsporten, Huskvarna 

Kostnad: 600kr 

Anmälan: Anmäl dig här, sista anmälningsdag 3 oktober 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/D5740D1669BF0847
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Program 

08:30 Registrering och kaffe 

09:30 Nuläget i regionen 

10.00–10.45 ”Utanför fokus – I händelsernas centrum, en 

närståendes berättelse” 

Mikael Ludvigsson, närstående. 

Vad händer när ens partner blir sjuk? Ett svårt besked mitt i 

småbarnsåren och sedan resan vidare ända in i tonåren. 

10.45–11.00  Bensträckare 

11:00-11:30 ”Utanför fokus – I händelsernas centrum, en 

närståendes berättelse” forts. 

11.30  Lunch 

12.30 Miniseminarier del 1 

13.15  Förflyttning  

13.30  Miniseminarier del 2 

14:15 Fika 

14:45 En dag ska jag dö – alla andra dagar ska jag leva 

 Gunnar Eckerdahl, överläkare onkologiska kliniken Sahlgrenska 

universitetssjukhuset och processledare cancerrehabilitering 

RCC Väst. 

16:00 Avslutning  

 

Valbara miniseminarier:  

Har valet av opioid någon klinisk betydelse för patienten?  

Anna Ekelund, Läkare på palliativa vårdenheten i Värnamo, specialist i 

anestesi-och intensivvård och diplomerad smärtläkare. 

Vimmerby kommun 

Undersköterskans arbete i kommunen för god palliativ vård. Maria 

Gustafsson och Marie Svensson, undersköterskor i hemsjukvård och 

hemtjänst Vimmerby kommun. 

Värnamo kommun 

Förbättringsarbete inom palliativ vård. Anja Moilanen distriktssköterska, 

Charlotta Treptow arbetsterapeut, Lisbeth Skoog kvalitetsundersköterska. 

Lymfödem 

Hur behandlas lymfödem, vilka riktlinjer finns? Kan ökad kunskap i teamet 

bidra till minskat lidande för patienten? Anna Wickert, sjukgymnast Ryhov 

Jönköping. 


