
www.dsr.dk/faglige selskaber

Palliativ sygepleje

Fagligt Selskab 
for Palliationssygeplejersker

Fagligt Selskab for 
Palliationssygeplejersker afholder

 12. Landskursus

4. og 5. oktober 2018 
Comwell Middelfart

Karensmindevej 3, 5500 Middelfart



Torsdag den 4. oktober
09.00-09.30 Registrering og kaffe/the

09.30-09.45 Velkomst
 Lisa Nørgaard Lauritsen, sygeplejerske, Teamkoordinator, Enhed for   
 Lindrende Behandling, Regionshospitalet Randers. Formand i FSP og   
 medlem af Det Nationale Råd.

09.15-10.00 Status på Det Nationale Råd 
 Berit Johnsen, sygeplejerske, Palliativt Afsnit Rigshospitalet. 
 Næstformand i FSP og formand for Det Nationale Råd.
 Lisa Nørgaard Lauritsen, sygeplejerske, Teamkoordinator, Enhed for   
 Lindrende Behandling, Regionshospitalet Randers. Formand i FSP og   
 medlem af Det Nationale Råd.

10.00-11.00 Hvordan holder man liv i et hospice 
 Med udgangspunkt i sin mangeårige erfaring som leder af Hospice 
 Ankerfjord vil Herdis holde oplæg om, hvordan der vedvarende kan 
 skabes udvikling på Hospice for både personale og patienter, således at
  det trods dødens nærvær er muligt at have fokus på livet. 
 Herdis Hansen, sygeplejerske, hospicechef Anker Fjord Hospice.

11.30-12.00 Kaffe/the og frugt. Besøg hos udstillere.

12.00-13.00 At hjælpe med at udvide patientens eksistentielle handlerum 
 - en udfordring for den palliative sygeplejerske     
 ”Forskellige lidelsesteorier peger på, at sygeplejersken har en central 
 rolle, når lidelse skal lindres. Den lidende person er ofte fysisk afkræftet
  og eksistentiel magtesløs. Forskning viser, at flere føler sig alene i den
  eksistentielle del af lidelsen, eftersom fysiske behov ofte overskygger de
 sundhedsprofessionelles gøremål. Med en omsorgsetisk tilgang til den
 lindrende sygepleje vil Charlotte belyse betydningen af livsfænomeners 
 tilsynekomst og sygeplejerskens håndtering af disse, når målet for 
 patienten er forsoning med sin tilstand og situation”.  
       Charlotte Delmar, Professor og leder af Sektion for Sygepleje ved Institut
 for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Adjungeret professor ved Aalborg 
 Universitet. Professor ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, Norge   
 samt VID, Oslo, FAAN

13.00-14.30 Frokost. Besøg hos udstillere
14.30-15.30 Workshop
15.30-16.00 Kaffe/the og værelsesindtjekning
16.00-17.00 Workshop
17.00-17.15 Indtjekning til generalforsamling
17.15-18.15 Generalforsamling i FSP  

19.00 - Festmiddag og underholdning



Fredag den 5. oktober
07.00-09.00 Morgenmad

08.00-09.00 Udtjekning fra værelser
09.00-09.10 Godmorgen og præsentation af den nye bestyrelse
09.10-10.45 End-of-life care for frail older people in care homes - Edinburgh, Scotland  
 Jo Hockley will speak about her work researching and implementing quality 
 improvement initiatives in relation to palliative and end of life care in care  
 homes. Jo has had over 30 years experience as a nurse in palliative care  
 and has spent much of her career empowering generalists to care for people  
 facing the end of their lives. Following her PhD looking at death and dying in  
 nursing care homes in Edinburgh, Scotland Jo now works exclusively with  
 staff in care homes. Her most recent project has involved work across 71  
 nursing care homes where they increased the number of residents being able  
 to die in the care home from 56% to 78%.
 Dr Jo Hockley, University of Edinburgh, Scotland, 
 Foredraget vil foregå på let forståeligt engelsk.

10.45-11.15  Kaffe/the 

11.15-12.15 Fundamentals of Care. En international begrebsramme for sygepleje  
 under udvikling i Region Nordjylland    
 Fundamentals of Care skal ses i forlængelse af Virginia Hendersons oprin-
 delige tænkning om sygeplejefagets unikke opgaver. Begrebsrammen er et 
 modsvar på, at der verden over ikke altid leveres sygepleje af tilstrækkelig  
 kvalitet. Begrebsrammen er ikke knyttet an til diagnoser, institutioner eller  
 behandling, men fokuserer på sygeplejefaglige kerneopgaver og kontinuitet.
 Erik Elgaard Sørensen, Professor i Klinisk Sygepleje, Forskningsleder,  
 cand.cur., Ph.d. Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Forskningsenhed for  
 Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital

12.15-13.15 Frokost

13.15-14.00 Polyfarmacia i livets sidste fase    
  Jo mere medicin man blander, jo mere skal man vide om lægemidler for at 
  give den bedst mulige behandling. Men det er kompliceret og svært at huske
  det hele, hvis man da nogensinde har lært det. Der er imidlertid stor risiko for  
  lægemiddelinteraktioner, og de færreste er fx opmærksomme på, at kombi-
  nationer af lægemidler kan udløse eller forværre delirium. Forebyggende 
  (primær profylaktisk) behandling skal næsten altid seponeres hos terminale  
  patienter, og symptomlindrende lægemidler skal seponeres, hvis de ikke har 
  tilstrækkelig effekt. Men ved al seponering skal man huske at overveje   
  riskoen for seponeringssyndromer. Foredraget gennemgår en række af de 
  ofte uerkendte problemstillinger ved lægemiddelbehandling af palliative   
  patienter.
  Thor Buch Grønlykke, Speciallæge i Klinisk Farmakologi.

14.00-14.15 Kaffe/the tages med ind til næste foredrag



Workshops 
 
 Spor af et levet liv – livsfortællinger som en værdighedsbevarende 
intervention hos patienter med uhelbredelig spiserørskræft     
Patienter med uhelbredelig spiserørskræft oplever tab af værdighed, identitet 
og fællesskab. Derfor gennemføres og undersøges livsfortællinger som en 
sygeplejefaglig indsats for patienter med spiserørskræft i en ikke-specialiseret 
palliativ setting med henblik på at bevare patienternes følelse af værdighed.

Marlene Missel, Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d., cand.cur, Thoraxkirurgisk 
klinik og Hjertecentret, Rigshospitalet
 
Hvordan håndterer man familier i krise?
Vi vil gerne belyse kompleksiteten i den pædiatrisk- palliative sygepleje, i en 
moderne tid. Ud fra tidens mange familiemønstre, forskellige kulturer og ikke 
mindst arv. Den aktive workshop tager udgangspunkt i to cases - kom og vær 
med!

Charlotte Schønemann Madsen og Ane Elley Riisfeldt, sygeplejersker. Lukas-
huset. Aflastning, Lindring og Hospice for Børn og Unge. 

Patienter med KOL kan også have palliative behov
Med udgangspunkt i et gennemført ph.d.-projekt om palliative indsatser til 
borgere med KOL i primær sektor, vil Camilla i denne workshop have fokus på 
denne ’oversete’ patientgruppe i palliative sammenhænge. Der vil særligt være 
fokus på hvordan sundhedsprofessionelle kan samarbejde om at identificere 
palliative behov, og initiere palliative indsatser.
 
Camilla A. Mousing, sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Lektor ved Sygeplejerske-
uddannelsen i Randers.

14.15-15.45 Om egenkontakt, kommunikationslæsning og lederskab      
 Kroppens sprog er menneskets første, sidste og måske vigtigste  
 sprog. Også alvorligt syge patienter, der kun udtrykker sig meget lidt  
 gennem det verbale sprog, taler med kroppen, så længe de trækker  
 vejret. Derfor er det vigtigt, at den professionelle kan se, læse og  
 mærke patientens kropslige sprog. Kroppens sprog har nemlig stor  
 betydning for nærvær, tillidsskabelse, følelsesmæssig kontakt og  
 lederskab i professionel praksis. Her er også den professionelles  
 egenkontakt af stor betydning.  
 Foredragsworkshoppen udformer sig som et kalejdoskop af 
 forskningsbaseret teori, kropslige øvelser og hverdagsnære dialoger. 
 Helle Winther, Lektor, Associate Professor Ph.d., Institut for Idræt og
 Ernæring, Københavns Universitet

15.45-16.00    Afslutning og på gensyn

Workshops fortsættes næste side.....
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Den svære samtale med det alvorligt syge og døende menneske
Når vi bliver syge, konfronteres vi med en krop, der er ramt: smerter og 
træthed og udmattelse er sygdommens følgesvende. Hertil kommer tillige de 
eksistentielle grundvilkår, som trækker tæppet væk under os, så vi mærker en-
somhed, angst og meningsløshed. Som medmenneske kan vi hverken fratage 
den anden sine erfaringer eller for alvor dele dem med den anden. Alligevel 
kan vi være tilstede, lytte og rumme. Det kræver mod. Mod til at være i den 
døendes situation. Turde stille de ”uærbødige spørgsmål” og gøre op med den 
”falske trøst”, for i stedet at være i det svære, som ikke kan løses eller gå over.
Annette Vinter, Hospitals- og hospicepræst. Hedensted, Horsens/Brædstrup.

Fatigue - kræftpatientens største fjende
Undersøgelser viser, at cancerrelateret fatigue er kræftpatienternes hyp-
pigste symptom, som ofte er både underdiagnosticeret og underbehandlet. 
Workshoppen vil tage udgangspunkt i tre evidensbaserede kliniske retning-
slinjer, der redegør for effekten af henholdsvis farmakologiske- og psykoso-
ciale interventioner samt fysisk træning til lindring af fatigue.
Jesper Glud Rasmussen, Klinisk sygeplejespecialist, Diakonissestiftelsens 
hospice, 
Hanne Juul Fabricius, fysioterapeut, Aarhus kommune og 
Marianne Spile, Klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital

Når partneren forandrer sig. Sygepleje til pårørende med hjernetumorer  
Når kræft rammer hjernens funktioner, kan det forandre ens måde at være på 
og udtrykke sig på. Pårørende kan ikke altid genkende deres nærtstående, og 
de kan føle, at de plejer en fremmed. Med afsæt i en interviewundersøgelse 
af ægtefæller til en partner med hjernekræft diskuteres etiske og moralske 
dilemmaer, som ægtefæller oplever i omsorgen til en partner, der har foran-
dret sig. Formålet med workshoppen er, at danne grundlag for refleksioner 
over støtte til pårørende, der føler sig opbrugte, magtesløse og føler sorg. 
 
Sarah Ravn, sygeplejerske, cand. cur. Ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, 
Aarhus Universitet

For uddybning af workshops se hjemmesiden: www.dsr.dk/faglige selskaber

Vi ses på landskursus 
4. og 5. oktober 2018 
på Hotel Comwell 
Karensmindevej 3
5500 Middelfart
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Tilmelding
12. Landskursus for Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker.
Den 4. og 5. oktober 2018 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Du kan vælge mellem følgende: 

Landskursus uden overnatning
 • Medlemmer kr. 3.100 
 • Ikke-medlemmer kr. 3.900 

Landskursus med overnatning i enkeltværelse
 • Medlemmer kr. 4.100 
 • Ikke-medlemmer kr. 4.900 

Landskursus med overnatning i delt dobbeltværelse
 • Medlemmer kr. 3.900 
 • Ikke-medlemmer kr. 4.700 

Bindende tilmelding senest 11. august 2018 kan ske elektronisk på:
https://dsr.dk/kurser/934180001

Ved tilmelding efter 11. august og før 11.september, tillægges et gebyr på 300 kr. 
Da tilmeldingen er bindende, er det ikke muligt at få refunderet indbetalinger. 
Der modtages ikke tilmeldinger efter 11.september.

Tilmelding til workshops foregår ved tilmelding, - efter først til mølle princippet.

Ved registrering opkræves deltagergebyr. Din tilmelding er først endelig bekræftet 
efter indbetaling af deltagergebyr. 
Ved ønske om elektronisk faktura skal korrekt EAN nummer opgives ved tilmelding

Spørgsmål vedrørende landskurset kan stiles til:
Palliationssygeplejerske Birgitte Poulsen, bip@rn.dk tlf: 97 64 23 61
- eller sygeplejerske Brita Jørgensen, brijoe@rm.dk tlf.: 78 46 46 70

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til Lise Embalo, kursusadm@dsr.dk, 
tlf: 46 95 40 57

Posters og udviklingsprojekter 
Vi vil gerne have en udstilling af posters og udviklingsprojekter, og har du deltaget i noget af 
interesse for andre på landskurset, så henvend dig til bestyrelsesmedlem 
Margit Bjergegaard, mbjergegaard@gmail.com angående emne og udstilling.

Der vil være posterkonkurrence med prisuddeling.

Fagligt Selskab for 
Palliationssygeplejersker afholder

 12. Landskursus

4. og 5. oktober 2018 
Comwell Middelfart

Karensmindevej 3, 5500 Middelfart


