Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon,
Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor?
Kurset arrangeres ved Quality Hotel Grand, Kristiansund N
Dato: 15.-16. april 2013
Pris:
Medlemmer av NPF:
alt.1: Konferanseavgift: kr. 1600,alt.2: Konferanseavgift + festmiddag: kr. 2000,Ikke-medlem av NPF:
Alt.1: Konferanseavgift: kr. 1800,Alt 2: Konferanseavgift + festmiddag: kr. 2200,Påmelding: http://www.deltager.no/kreftforeningen/npf)
Påmeldingsfrist 20 mars 2013
Faktura sendes ut kort tid etter påmelding.
Ved behov for overnatting meldes dette direkte til Quality Hotel Grand. E-mail:
q.kristiansund@chocie.no
Pris pr.person i enkelt værelse er kr. 995,-, inkl.frokost.
Ved påmelding må dere gi beskjed til hotellet om at dere deltar på kurset.
Målgrupper:
- helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.
- personell og ledere i helse- og velferdssektoren i kommune og stat.
Tverrfaglighet er vektlagt ved sammensetting av program og er en av byggesteinene
i god palliasjon.
Kurset er godkjent for tellende timer for etterutdanningsprogram for leger,
sykepleiere og fysioterapeuter.
Norsk palliativ Forening (NPF) er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å
videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker,
samt støtte pårørende i deres sorg og tap.
Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen.
For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og gode
møtesteder. Har du spørsmål om NPF, medlemskap, eller annet se www.palliativ.org
eller kontakte NPF, mail: styret@palliativ.org

PROGRAM:
Programmet omhandler: Symptomer, økonomiske og sosiale konsekvenser,
etikk, kommunikasjon, viktig hjemmetid, ernæring og bruk av verktøy. Det kan
forekomme små endringer i programmet.
Forelesere er legespesialister, spesialsykepleiere, ernæringsfysiolog,
fysioterapeut, diakon, sosionom. Foreleserne er styremedlemmer i NPF og
lokale fagfolk fra kommunene og sykehus.

Mandag 15 april:
09.00 - 09.30:

Registrering og kaffe

09.30 - 10.00:

Åpning og info. Kulturelt innslag

10.00 - 10.30:

Introduksjon av palliasjon, verdi- og grunnlagstenkning
v/sykehusdiakon Anne Hirsch/St.Olavs hospital Trondheim (NPF)

10.30 – 11.00:

Økonomiske og sosiale konsekvenser av alvorlig sykdom. Hvilke
muligheter finnes? v/sosionom/familieterapeut Bodil
Husby/Kreftforeningen (NPF)

11.00- 11.15:

Pause – kaffe og frukt

11.15 - 12.00:

Etiske utfordringer v/fastlege og sykehjemslege Anette Ester
(NPF)

12.00 – 12.45:

Når og hvordan blir fastlegen en del av et palliativt team
v/fastlege og sykehjemslege Anette Ester (NPF)

12.45 – 13.45:

Lunsj

13.45 – 14.45:

Å leve i grenselandet mellom å være kreftsykepleier og bror når
søster blir alvorlig syk og dør v/kreftsykepleier Ole Kristian
Gundersen/Kristiansund sykehus

14.45 – 15.45:

Den viktige hjemmetiden v/leder av Fransiskushjelpen Øyunn
Granerud (NPF)

15.45 - 16.00:

Pause m/kaffe/kake

16.00 - 16.45:

Den viktige samtalen v/sykehus diakon Anne Hirsch/St.Olavs
hospital Trondheim (NPF)

16.45 - 17.00:

Oppsummering, avslutning av dag 1

19.00:

FESTMIDDAG

Tirsdag 16.april:
09.00 – 09.30:

Fysioterapi og dyspnoe v/fysioterapeut Torunn
Åkra/Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen (NPF)

09.15 - 10.00:

Akutte tilstander i palliasjon. Avansert smertelindring i 2.linjen.
v/lege Martina Tonnies/Nordlandssykehuset Vesterålen (NPF)

10.00 - 10.15:

Pause m/frukt, kaffe

10.15 - 11.00:

Akutte tilstander og hypercalcemi v/lege Martina
Tonnies/Nordlandssykehuset Vesterålen (NPF)

11.45 -12.45:

Lunsj

12.45 - 13.00:

Kulturelt innslag

13.00 – 13.45:

Kreftkoordinatoren – lavterskeltilbud med brukerfokus
v/kreftkoordinator Vibeche Fashing/Kristiansund kommune

13.45 - 14.30:

Ernæring på veien mot livets slutt v/ernæringsfysiolog Britt
Olufsen/Kristiansund sykehus

14.30 - 14.45:

Pause m/kaffe, kake

14.45 - 15.30:

Tiltaksplan for døende - journalføring i livets sluttfase. Liverpool
Care Pathway v/kreftkoordinator Lillian Karlsen/Eide kommune

15.30 - 15.45:

Oppsummering og avslutning

