
PROGRAM 

12.00 - 12.30: Ankomst. Håndholdt sandwich og vand

12.30 - 12.40: Velkomst og indledning ved Helle Timm, professor og forskningsleder, REHPA (ordstyrer) 

12.40 - 13.40: Professor David Clark, Glasgow End of Life Studies group, University of Glasgow: 
  The life of Cicely Saunders and the concept of 'total pain'

13.40 - 14.00: Hospicesygeplejerske og diakon Kirsten Bühler, Skt. Lukas Hospice: 
  Total care i praksis. Mod til at bevæge og blive bevæget i hverdagen på hospice

14.00 - 14.20: Kaffepause

14.20 - 14.40: Postdoc, ph.d. Vibeke Graven, REHPA: 
  Total pain i praksis. Hvordan praktiseres total care på danske hospicer? 

14.40 - 15.00: Lektor og speciallæge Lene Jarlbæk, REHPA: 
  Total pain i forhold til smerter og smertelindring 

15.00 - 16.00: Fælles drøftelse af udfordringer og perspektiver
  Hvad er de væsentligste erfaringer, barrierer og perspektiver i forhold til ’total pain’ som begreb og praksis? 
  Hvordan kommer vi bedst videre med forskning og praksis?

CICELY SAUNDERS 100 ÅR
Seminar om begrebet 'total pain' og helhedsorienteret lindring i praksis

PRAKTISK INFO 

Dato:  Onsdag den 13. juni 2018, kl. 12.00 - 16.00

Pris og tilmelding: Deltagelse koster 375 kr. inkl. moms. Tilmelding og betaling på http://webpay.sdu.dk/system/cicelys100
  Tilmeldingsfrist den 31. maj 2018. De 55 pladser tildeles efter ”først til mølle”. Herefter etableres venteliste.

Adresse:  Syddansk Universitet, Campus Kollegiet, Campusvej 1, 5230 Odense M, 14. etage Sky: https://map.krak.dk/m/fFivO

Parkering: Der er anlægsarbejde i gang på campus, så beregn 15-25 minutters gang fra parkeringsarealerne og orientér  
  dig om p-regler på https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/odense/p-regler_campusvej 

Transport:  Se kørselsvejledning på https://www.sdu.dk/da/service/vejviser/odense/koerselsvejledning. Der kører busser  
  fra Odense Banegårdcenter til universitetet: https://fynbus.dk/find-din-rejse.

Livestreaming: Vi livestreamer seminaret på rehpa.dk, så du kan følge det direkte hjemmefra eller gense det  efterfølgende  

Tolk:  Der vil være mulighed for tolk på det engelske oplæg (i salen)

Afbud:   Afbud meldes hurtigst muligt til charlotte.toft-petersen@rsyd.dk, så en anden kan få glæde af pladsen.

http://www.rehpa.dk

