INVITATION

½½

TEMADAG I PALLIATION
Aalborg Kongres & Kultur Center

Den 25. april 2017 kl. 8.45 - 16.00

Palliationssygeplejerskerne i Region Nordjylland har for 18. år i træk fornøjelsen af
at invitere til en spændende temadag, hvor der sættes fokus på den faglige udvikling indenfor palliation. Formålet med temadagen er at se nærmere på nogle af de
problemstillinger, vi alle kan opleve i hverdagen. Samtidig er der mulighed for at
sparre med andre fagpersoner, der er beskæftiget indenfor det palliative felt.
Vi har i år valgt at fokusere på to meget forskellige problemstillinger i den palliative
indsats: unges identitet, når andre dør, samt obstipation/ileus.
Dagen skal bringe os forskellige nye input i behandlingen af patienter, der har behov for palliation, men det skal også give os et indblik i, hvordan vi som professionelle kan tage ansvar i mødet med de alvorligt syge og døende patienter og deres
pårørende.
Undervisningen er tilrettelagt på specialistniveau til deltagere med mellemlange
uddannelser i sundhedsvæsenet.
Vi glæder os til en spændende temadag.

PROGRAM
08.45 - 09.00

Registrering - kaffe og rundstykker
(Husk at medbringe udprintet adgangsbillet)

09.00 - 09.10

Velkomst

09.10 - 10.30

Unges identitet, når andre dør / når en nærtstående dør
v/ psykolog, ph.d. Ole Michael Spaten, Lektor v/Aalborg Universitet
Unge pårørende er en særlig målgruppe i den palliative indsats.
Indlægget fokuserer på Ungdom, Identitet, Død og sorg.

10.30 - 11.00

Kaffepause

11.00 - 12.15

”Med sorgen i skoletasken”
v/palliationssygeplejerske, ph.d. Dorte Buchwald, Regionshospital
Nordjylland, som præsenterer sit igangværende projekt om unge
mennesker, der har en alvorligt syg og døende mor eller far.

12.15 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.15

Obstipation
v/ sygeplejerske Berit Johnsen Palliativt Afsnit 4111, Rigshospitalet.
Behandling og sygepleje til den palliative patient med obstipation
eller i fare for at udvikle obstipation. Hvad er evidensen for en given behandlingen?

14.15 - 14.45

Kaffepause

14.45- 15.45

Ileus
v/overlæge Birte Hedal, Hospice Sjælland
Behandling af den palliative patient med subilius eller ilius. Defini
tion, mulige årsager, symptomer og behandling heraf.

15.45 - 16.00

Afslutning

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding sker på www.tip-rn.dk
Ved tilmelding inden den 20.03.2017 koster arrangementet 800,00 kr.,
herefter vil prisen være 900,00 kr. Der lukkes for tilmelding den 02.04.2017.
Tilmeldingen skal indeholde stilling, navn, arbejdssted og adresse, telefonnummer,
EAN-nr., samt betalingssted og adresse.
Betalingen foregår elektronisk senest den 02.04.2017.
Indbetalingen refunderes ikke ved f.eks. sygdom, men man er velkommen til at
sende en anden medarbejder.
Hvis der ønskes anden betalingsform, rettes henvendelse til én af nedenstående
kontaktpersoner.
Umiddelbart efter vi har modtaget din tilmelding, vil du modtage en mail, der bekræfter din tilmelding. Har du ikke modtaget en bekræftelsesmail inden en uge,
bedes du venligst kontakte os.
Ud over tilmelding på ovennævnte hjemmeside, skal der evt. ansøges om tjenestefri samt betaling af kursusafgift efter dit arbejdssteds gældende regler.
Når vi har modtaget betalingen for din tilmelding, vil du modtage en adgangsbillet,
som skal medbringes på temadagen.
For yderligere oplysninger vedr. temadagen, kan man kontakte:
Birgitte Poulsen

bip@rn.dk

9764 2361

Dorte Buchwald

doei@rn.dk

9764 0051

Lene Bærentsen Jürgensen

lebaj@rn.dk

9764 0050

Med venlig hilsen
Gruppen af palliationssygeplejersker i Region Nord

