
www.dsr.dk/faglige selskaber

10 års jubilæum

Pårørende
Kommunikation
Nonmalignitet

Fagligt Selskab 
for Palliationssygeplejersker

Fagligt Selskab for 
Palliationssygeplejersker afholder

 
6. og 7. oktober 2016 

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart



Torsdag den 6. oktober
09.30-10.00	 Registrering	og	kaffe/the

10.00-10.15 Velkomst
 Marianne Holm Andersen, Afdelingssygeplejerske Hospice Sjælland,   
 Formand i Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker

10.15-10.50 Den palliative sygepleje anno 2016 
	 Der	er	forstærket	politisk	fokus	på	de	sidste	leveår.	Der	er	iværksat	flere	
 nye initiativer på området for palliation, og med dem er der kommet ny 
 viden og kliniske retningslinjer. Men hvordan får vi det omsat til bedre
 kvalitet i patientforløbet?
  Formand Grete Christensen, Dansk Sygeplejerske Råd

10.50-11.10 Det Nationale Råd -  fagområdegodkendelse for palliative sygeplejersker? 
 I øjeblikket arbejdes der på mange niveauer med implementering af 
 kompetenceprogrammerne fra DMCG-Pal. Således også i FSP regi. Der   
 gives en kort opdatering på arbejdsproces og tankerne omkring fagområ-
 degodkendelse af ekspertsygeplejen i det palliative felt.
 Marianne Holm Andersen, Afdelingssygeplejerske Hospice Sjælland,
 Formand i Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker og Lisa Nørgaard
 Lauritsen, Det Palliative Team, Sygehus Himmerland, Næstformand i 
 Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker

11.10-11.40	 Kaffe/the	og	frugt.	Besøg	hos	udstillere.

11.40-12.40 Dignity Therapy 
 The story behind developing Dignity Therapy. How to work and communi-
 cate with the dying patients and their relatives. 
 Harvey Max Chochinov, OC OM MD PhD FRCPC FRSC,  Professor of   
 Psychiatry, University of Manitoba,  Direktor at Manitoba Palliative Care
 Research Unit, Canada 
 Foredraget vil foregå på et let forståeligt engelsk

12.40-13.45 Frokost. Besøg hos udstillere

13.45-14.45 Workshop

14.45-15.15	 Kaffe/the	og	værelsesindtjekning

15.15-16.15 Workshop

16.15-16.30 Indtjekning til generalforsamling

16.30-18.00 Generalforsamling i FSP  

19.00-????	 Festmiddag	og	underholdning



Fredag den 7. oktober
07.00-09.00	 Morgenmad.

08.00-09.00	 Udtjekning	fra	værelser

09.00-09.10	 Godmorgen	og	præsentation	af	den	nye	bestyrelse

09.10-09.30	 Børnepalliation 
 En status på palliation til børn og unge med en livstruende sygdom. Meget er 
 sket det sidste år i Danmark – Børnehospice,  projekt ”familie-fokus” og  
 børnepalliative teams i alle regioner”
 Margit Bjergegaard, bestyrelsesmedlem, sygeplejerske, Børneonkologisk  
 afdeling, AUH Skejby/ Børne Palliativt Team Region Midt.

09.30-10.30	 New Insights on Effective Communication 
 New information and insights based on his own research and thinking 
 Harvey Max Chochinov, OC OM MD PhD FRCPC FRSC,  Professor of 
 Psychiatry, University of Manitoba,  Direktor at Manitoba Palliative Care 
 Research Unit, Canada. 
  Foredraget vil foregå på et let forståeligt engelsk

10.30-11.00		 Kaffe/the	

11.00-12.00 Pårørende på sidelinjen, med- eller modsspiller       
 Pårørendes vilkår for at leve sammen med en alvorligt kræftsyg patient 
 og medvirke i mestringen af patientens lidelse – i samspil med patient og  
 professionelle. Oplægget vil tage udgangspunkt i den eksisterende kliniske  
 forskning og teori.
 Susan Rydahl-Hansen, sygeplejerske. Forskningsleder, professor i klinisk  
 sygepleje ved Enhed for sygeplejeforskning og Evidensbasering. Bispebjerg  
 og Frederiksberg Hospitaler.

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 How to prepare family caregivers to be able to deal with 
 incurable ill and dying patients at home  
 Family caregivers in palliative home care often play a key role in the   
 care of patients with incurable illness and face a great responsibility   
	 and	challenges.They	are	often	insufficiently	prepared	for	this	role	which	could		
 have negative consequences for their health and well-being. A group 
 intervention delivered by health professionals has been developed and tested  
 at 10 palliative home care settings in Stockholm, Sweden. The results   
	 showed	that	the	intervention	was	effective	in	promoting	family	caregivers’		
 feelings of preparedness both in short and long term and could be used by  
 health professionals to support family caregivers. 
 Maja Holm, sygeplejerske Palliativt Forskningscentrum, Ersta 
 Sköndal Högskola, Doktorand ved Karolinska Instituttet, Institutionen   
 för neurobiologi, vårdvetenskap og samhälle. 
 Foredraget vil foregå på et letforståeligt engelsk

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



Workshops 
 
KOL og dens sygdomsforløb.       
Denne workshop vil give et indblik i livet med svær KOL, patientens perspektiv
på livskvalitet og symptombyrde. Disse perspektiver synliggør, hvad der er  
vigtigt at vurdere i forhold til behov for indsatsområder i slutstadiet af sygdom 
med	KOL,	samt	hvorfor	det	er	svært	for	sundhedsprofessionelle	at	identificere	
og vurdere eventuel behov for en palliativ indsats. Fokus vil være på hverdags-
liv med svær KOL og sygdomsforløb de sidste leveår.

Helle Marie Christensen, Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.d., cand.scient.san., 
Lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital  

Palliation	til	hjertepatienter	–	med	udgangspunkt	i	patienter	med	hjerteinsufficiens	 
Hjerteinsufficiens	-	en	højmalign	hjertesygdom	–	sygdom,	prognose,	behand-
lingsforløb og den terminale fase.
Palliation i praksis på hjertemedicinsk afdeling og samarbejde med palliativt 
team, primær sektor og hospice.
Hvordan ser det ud nationalt?
Holdningspapir fra Dansk Kardiologisk Selskab på vej

Elin Fredsted Petersen, Specialeansvarlig sygeplejerske, Hjertemedicinsk 
afdeling Vejle Sygehus

Demens og palliation, hvilke udfordringer arbejder vi med?         
Antallet af ældre mennesker med demens er steget de senere år, og dermed 
stiger antallet af døende med en demenssygdom.
Hvilke krav er der til den palliative indsats, når det menneske, vi står overfor 
har en demenssygdom?
Har den pårørende en anden rolle, når den døende er dement? - og hvad 
betyder det for samarbejdet?

Lone Vasegård, sygeplejerske, Formand for demens koordinatorerne i 
Danmark, Demensklinikken, Odense Universitetshospital 

14.15-15.45 Adfærd, kommunikation og samarbejde med de pårørende    
 Hvis arbejdsglæde er vigtig for udvikling – hvor FED er du så selv?
 Mange har i dag stort fokus på kerneydelserne, hvilket er vigtigt  
 og målbart. Her vil være fokus på hvilke opgaver faggrupper har 
 sammen, hvis patienter og pårørende skal have den bedste 
 oplevelse af mødet med væsenet. Har vi den rette nysgerrighed 
 til at udvikle det optimale i vores faglige samarbejde.
 Ved Vibeke Arensbak, Konsulent og kommunikationstræner

15.45-16.00    Afslutning og på gensyn

Workshops fortsættes næste side.....
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Dignity Therapy 
A possibility to get a deeper insight into the dignity therapy and the communi-
cation regarding this subject. 
Workshoppen vil foregå på let forståeligt engelsk

Harvey Max Chochinov, OC OM MD PhD FRCPC FRSC, Professor of 
Psychiatry, University of Manitoba, Direktor at Manitoba Palliative Care 
Research Unit, Canada 

Nefrologi og palliation       
Hvordan bringer vi palliation i spil på en hæmodialyseafdeling, når vi ikke 
laver andet end at give livsforlængende behandling?
Indeholdende cases og dilemmaer fra vores hverdag.

Charlotte Larsen, afdelingssygeplejerske og Gert Engmark, sygeplejerske, 
begge ved Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet.

Sexualitet og intimitet hos palliative patienter             
Forskning viser, at samliv og seksualitet har en betydning for den palliative 
patient, og at patienten ønsker at tale om dette. Studier viser imidlertid, at 
sundhedsfaglige, der arbejder i den palliative indsats, sjældent taler med 
disse patienter om seksualitet og intimitet. Uoverensstemmelser mellem 
forventninger hos patienter og sundhedsfaglige resulterer i, at patienternes 
behov for at tale om samliv og seksualitet ikke bliver imødekommet.
I workshoppen får du en indførelse i dels forskningen omkring emnet, -men 
hovedsageligt vil vi arbejde med os selv, vores egen rolle som sundhedsfag-
lige når det kommer til samtalen om samliv og seksualitet med den palliative 
patient.

Susanne Duus, sygeplejerske, Master i Sexologi, Klinisk Onkologisk Afdeling 
og palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Slagelse

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

Vi ses på landskursus 
6. og 7. oktober 2016 
på Hotel Comwell 
Karensmindevej 3
5500 Middelfart
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Tilmelding
Landskursus for Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker.
Den 6. og 7. oktober 2016 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 fredag den 12. august 2016 kan ske elektronisk på:
www.tilmeld.dk/Landskursus2016

Ved tilmelding efter 12. 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

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til Charlotte Balthazar, balthazar@comwell.dk, 
tlf: 63 41 81 42

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 Lisa Lauritsen 
lnl@rn.dk angående emne og udstilling.

Hvis din poster godkendes, vil du som ikke-medlem få landskurset til medlemspris, og er du 
medlem vil du få en prisreduktion på 1.000 kr. (Prisreduktionen vil foregå som tilbagebeta-
ling efter kurset).
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