
09:00 Registrering och fika
09:30 Nuläget i regionen, vad händer nationellt
            Jessica Eriksson processledare för den palliativa processen RCC Sydöst
10:00 ”Cancersmärta – mer komplext än bara värk i kroppen”
            Peter Strang överläkare på Stockholms sjukhem och professor i   
 Palliativ medicin vid Karolinska institutet 
10:45 Paus
11:00 Fortsättning- Cancersmärta
11:45 Lunch
13:00 Valbara miniseminarier (se nästa sida)
13:45 Paus, förflyttning
14:00 Valbara miniseminarier (se nästa sida)
14:45 Fika
15:15 ”Min resa, vikten av bemötande utifrån patientens perspektiv”
 Anna Wahlstam, patientrepresentant
16:00 Avslutning

 

 

Palliation Sydöst 2016

28 september 2016

Program:

Jönköpings län
Region

Tid: klockan 9:30 - 16:00
Plats: Kalmarsalen i Kalmar

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. 



Jönköpings län
Region

Information om miniseminarierna kl 13:00 och 14:00
Varje seminare är cirka 45 minuter långt. Du kan gå på två seminarier. Varje seminarium ges två 
gånger. Ingen föranmälan behövs.

• Cancerrehabilitering - Andrum i Linköping, Hjärtats hus i Jönköping
 Kerstin Törnqvist, processledare cancerrehabilitering, RCC Sydöst och Maggie Målevik, patientföreträdare 

• Samverkan för god palliativ vård vid livets slut - gemensamt arbete mellan kommuner och region i Västra 
 Östergötland 
 Christina Rosén läkare, Linda Kajling sjuksköterska, Jessica Larsson undersköterska, Lena Nordqvist sjuksköterska

• Palliativ omvårdnad i teamet
Sabina Danielsson sjuksköterska, Gunilla Grönros undersköterska, Medicinavdelning 40 Oskarshamns sjukhus
 
• Palliativt arbetssätt för arbetsterapeut och fysioterapeut 
Ingrid Ersgård fysioterapeut, Lotta Holmberg arbetsterapeut, LAH avdelning 30 Kalmar

• Brytpunktsbedömningen- vikten och värdet för patienten  
Karin Fransson överläkare på enheten för Palliativ medicin, Kalmar

• Att lyckas med ett förbättringsarbete
Maria Olsson, förbättringscoach och specialistsjuksköterska i onkologi Svenska palliativ registret

Seminarie 2: 

• Sista anmälningsdag är den 14 september 2016
• Kostnad för konferensen är 600 kronor per person.

Anmäl dig via länken nedan 

http://lioappl1.lio.se/kam/CourseGiven.aspx?cgid=6757

Hitta till Kalmarsalen

Kontaktperson:  
Jessica Eriksson, processledare RCC Sydöst: jessica.eriksson@ltkalmar.se

Seminarie 3:  

Anmälan

Seminarie 1: 

Seminarie 4: 

https://www.google.se/maps/place/Skeppsbrogatan+49,+392+31+Kalmar/@56.6639596,16.3681447,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4657d1666755e581:0x3321f29e2b802b0!8m2!3d56.6639567!4d16.3703334?hl=sv

