
Skriv in PKC-dagen 
i din almanacka! 

Palliativt
kunskapscentrum

PKC-dagen
28 nov 2017

Tema: Nationella
vårdprogrammet i
palliativ vård

Välkommen till en heldagskonferens om palliativ vård!

Temat för dagen är det Nationella vårdprogrammet för Palliativ vård 
i livets slutskede. Vi kommer att utgå från centrala delar i 
vårdprogrammet. Föreläsarna utgår från vårdprogrammets innehåll och 
belyser det med egna reflektioner och fallbeskrivningar. Målet är att ge 
både faktakunskap och praktiska exempel.

PKC-dagen är KOSTNADSFRI för personal som arbetar på uppdrag 
av SLL samt för personal inom de kommuner som är anslutna till 
PKC. För övriga gäller särskilda villkor (kostnad) som framgår av 
anmälningssidan.

Mer information och länk till anmälan hittar du på pkc.sll.se.
Sista anmälninsdag är den 7 november.

PKC-dagen 2017
Årets Tema:
Nationella vårdprogrammet i palliativ vård

28 November 2017
Folkets hus / City Conference Centre, 
Norra Bantorget, Barnhusgatan 12-14 

PALLIATIVT KUNSKAPSCENTRUM I STOCKHOLMS LÄN

PKC:s uppdrag är att utgöra en kunskapsbank för palliativa frågor genom att:

 

Webbutbildningar
Nutrition: Interaktiv teamfortbildning om nutritionsvård i palliativt skede i den 
basala hemsjukvården.
Palliativ vård och omsorg för äldre personer: Grundläggande utbildning i palliativ 
vård för undersköterskor/vårdbiträden och sjuksköterskor.

Seminarier och föreläsningar
Ett antal hel- eller halvdagar med fokus på palliativ medicin, vård och omvårdnad.

Utbildning till palliativt ombud
Ges för undersköterskor i kommunal vård och omsorg. Utbildningen ges på plats 
i verksamheterna efter överenskommelse med verksamhetsansvariga chefer och 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Videoföreläsningar
Korta föreläsningar som på ett kortfattat sätt behandlar ett specifikt palliativt 
tillstånd med faktakunskap, patientfall och diskussionsfrågor.

Sammanställa kunskap, utifrån aktuell forskning och utvecklingsarbete, 
så att forskningsresultat omsätts i praktiken. 

Informera, utbilda, utveckla/driva palliativa frågor, samt erbjuda stöd och 
rådgivning för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla 
personalgrupper som möter patienter med palliativt vårdbehov.

Läs mer om PKC på pkc.sll.se

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län 
samfinansieras av SLL och kommuner i Stockholms län.



08.15 Registrering

09.00 Välkommen  (Berggren, Sandlund)

09.10 Det nya nationella vårdprogrammet i palliativ vård (Adlitzer)

09.20 Kropp och själ: hur dödsångest och ensamhet påverkar symtom (Strang)

10.00 FIKA mingel

10.30 När patienten känner meningslöshet – om meningens och hoppets betydelse (Sand)

11.30 Lunch

15.00 FIKA

15.30 Metaforer i palliativ vård (Sandgren)

16.15 Avslutning (Berggren, Sandlund)

PROGRAM FÖRELÄSARE

SAL A 
Moderator: Sandlund

 SAL B
Moderator: Simmross

SAL C 
Moderator: Witalis

12.30 Närstående i palliativ vård 
– vem behöver stöd och
med vad? (Alvariza)

Inledning (Simmross) 
KASAM och smärta (Strang)

Palliativ vård vid demens 
(Olofsson, Sundelöf)

13.30 Bensträckare Bensträckare Bensträckare

13.45 Förvirringstillstånd hos 
den döende patienten.
(Fürst)

Hur kan man tänka kring 
implementering? 
(Lind, Simmross)

Omvårdnad i livets 
slutskede 
(Witalis)

14.15 Palliativ sedering 
– när behövs det och
hur gör man?
(Lundström)

Hur kan man arbeta 
förebyggande och ta 
hjälp av vårdprogrammet?
(Simmross)

Hur kan man arbeta med 
palliativa ombud? 
(Linde + ombud)
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Helena Adlitzer

Anette Alvariza

Erika Berggren

Per Fürst

Cecilia Linde

Susanne Lind

Leg sjuksköterska, processledare i 
palliativ cancersjukvård, Regionalt 
cancercentrum i Stockholm Gotland.

Leg sjuksköterska, docent, lektor Ersta Bräcke 
Sköndal Högskola.

Distriktssköterska, doktorand, 
fortbildningsutvecklare, Palliativt 
kunskapscentrum i Stockholms län.

Överläkare, Stockholms sjukhem.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Solna kommun.
Leg sjuksköterska, doktorand, Ersta Sköndal 
Bräcke högskola & Karolinska Institutet

Staffan Lundström Överläkare, docent, Stockholms sjukhem 
och Karolinska Institutet.

Jonas Olofsson

Lisa Sand

Anna Sandgren

Fredrik Sandlund

Ingeli Simmross

Peter Strang

Johan Sundelöf

Kerstin Witalis

Leg sjuksköterska, Silviasyster, univ. 
adjunkt Malmö Högskola.

Kurator, Dr Med Sci, ASIH Stockholm Södra.

Verksamhetsledare för Palliativt centrum för 
samskapad vård, Linnéuniversitetet, Växjö.

Verksamhetschef, Palliativt kunskapscentrum i 
Stockholms län.

Leg sjuksköterska, fortbildningsutvecklare, 
Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Överläkare Stockholms sjukhem, 
professor Karolinska institutet,
vetenskaplig ledare, Palliativt kunskapscentrum 
i Stockholms län.

Med Dr, programchef, Betaniastiftelsen

Leg sjuksköterska, fortbildningsutvecklare, 
Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.




