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Fælles Fodslag  møde med patientforeninger
PAVI holder temadag for patientforeninger i netværket Fælles Fodslag
mandag den 21. september 2015.
Videncenter for Rehabilitering og Palliation (PAVI) inviterer til møde om udvikling af
patientinformation omkring palliation.
Tid: mandag den 21. september 2015 kl. 13 – 16
Sted: ”Det store Mødelokale” i PAVI, Øster Farimagsgade 5, 1. tv., 1353
København K.
Program for eftermiddagen
13.0013.05 Velkomst ved Helle Timm, centerleder og professor, PAVI
13.0513.25 Præsentation af ny rapport: Videndeling med borgere og
patientforeninger om palliation
13.2514.25 Oplæg om håbet i hospicefilosofi og palliativ praksis ved Rita
Nielsen, foredragsholder og uddannet sygeplejerske. Rita Nielsen har arbejdet på
hospice i 18 år og har en master i etik og religionsfilosofi med speciale i åndelig
omsorg.
Tid til spørgsmål og diskussion
14.2514.45 Pause – med frugt, kage og kaffe/the/vand.
14.4515.40 Gruppearbejde: Hvordan kan patientforeninger bedst kommunikere
om palliation? Hvilken rolle i kommunikationen skal videncenteret og
patientforeningerne spille i forhold til andre organisationer?
Opsamling på gruppearbejdet
15.4016.00 Diskussion
Hvordan skal vi videre drive netværket? Om ønsker og behov
Tak for i dag
Tilmelding:
Målgruppen er ansatte, rådgivere, kommunikationsfolk og andre i
patientforeningen, der har interesse i at udvikle foreningens kommunikation om
palliation.
Arrangementet er gratis. Tilmelding sker via mail til pavi@sdu.dk
Mødet er del af netværket *Fælles Fodslag', som er for patientforeninger, der
har patientgrupper med livstruende sygdomme. I netværket har vi fokus på
at udvikle kommunikation om palliation til medlemmerne, og vi deler vi erfaringer
og får tilført ny viden.
Tre møder er afholdt i foråret 2014, og indtil videre er 21 patientforeninger og 
netværk tilmeldte. Nye deltagere er meget velkomne. Du kan læse mere om
netværket her.
Spørgsmål:
Spørgsmål kan rettes til
kommunikationskonsulent Anette Fly på mail: fly@sdu.dk eller telefon: 21 74 73
72.
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REHPA  Videncenter for Rehabilitering og Palliation Vestergade 17 5800 Nyborg Telefon: 30

57 10 59 Mail: rehpa@rsyd.dk
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