	
  

Hur Du som undersköterska utvecklar vården vid
livets slut med Svenska palliativregistret.
	
  
Anmälan gäller för två heldagar 12 oktober 2016 och 1 februari 2017 Vi
kommer att vara på Hilton Slussen, Stockholm.
Svenska palliativregistret inbjuder till en två dagars träff där första dagen vänder sig till undersköterskor och andra
dagen förväntar vi oss att samma undersköterska tar med sig sin närmaste chef.
Palliativ vård är ett teamarbete där teamet ser olika ut för olika patienter, där undersköterskor har en stor roll i den
vård och omsorg som vi vill ge.
Därför vill vi möta er och få möjlighet till dialog om undersköterskans roll och hur ni sprider detta till era kollegor.
Hur använder ni Svenska palliativregistret i er vardag? Vilka frågor är mest aktuella i er verksamhet? Vad vill ni att
Svenska palliativregistret hjälper er med?
Program 12 oktober
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.45 Välkommen
09.45 – 11.00 Dödsfallsenkät, Nationell Vård Plan och kunskapsstöd mm. inkl. bensträckare
11.00 – 12.00 Varför behöver vi arbeta med förbättringar? Undersköterskans roll
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Hur kan vi arbeta för att förbättra munhälsa, smärt- och symtom-skattning. Gruppdiskussioner
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.00 Forts. gruppdiskussioner och hur går vi vidare?

Program 1 februari
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.45 Välkommen
09.45 – 12.00 Teamets roll och betydelsen för patienten inkl. bensträckare
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Hjälpmedel och Kunskapsstöd
14.30 – 15.00 Kaffe
15.00 – 16.00 Att kunna se möjligheter istället för begränsningar. Gruppdiskussioner uppdelat
chefer/undersköterskor.
Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan med vändande E post. Vi förbehåller oss rätten att göra urval för
att få en spridning på deltagandet. Maxantal dag 1: 40 st. dag 2: 80 st.
En definitiv bekräftelse på de som kommer att bli antagna skickas ut efter den 25 augusti.
Sista anmälningsdag är den 27 september.
OBS: Definitiv anmälan är bindande och gäller båda dagarna till en kostnad om 1800:- exkl. moms.
Kostnaden inkluderar både undersköterskan och dess närmaste chef.
Anmälan gör du för båda dagarna separat via länken https://data.palliativ.se/app/palliativkurs/kursanmalan.aspx
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