Kursus:
Den palliative indsats i Region Nordjylland.
Omsorgen for de alvorligt syge og døende
mennesker og deres pårørende
Formålet med kurset er at:
udbrede kendskab til den palliative indsats i Region
Nordjylland
formidle viden om palliation og palliativ omsorg og give
deltagerne konkrete redskaber til arbejdet med døende
mennesker og deres pårørende
skabe grobund for udvikling af ny viden om palliation
Målgruppe:
Professionelle, der minimum har en mellemlang videregående
uddannelse, og i deres arbejde beskæftiger sig med alvorlig
syge og døende mennesker. Det kan være sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, læger, psykologer, præster og andre.
Der udstedes kursusbevis
Kurset afholdes:
KamillianerGaarden
Center for Lindrende Behandling
Kastetvej 3, 2. etage
9000 Aalborg
Spørgsmål vedr. kurset rettes til:
Sygeplejerske Gitte Fischer 97 66 10 30
Sygeplejerske Lisbeth Halager 96 31 11 32
Tid:
Modul 1: 22. – 24. januar 2018
Modul 2: 1. – 2. marts 2018

Pris 2.800,- kr. inkl. forplejning.
Deltagerantal: min. 18 max. 28 personer.
Program og tilmelding vil kunne findes på KamillianerGaardens hjemmeside:
www.hospice-aalborg.dk
Tilmelding senest den 19/12 2017
Besked om optagelse bliver sendt direkte til ansøgeren pr.
mail.
Betaling senest den 9/1 2018

E-mail: info@hospice-aalborg.dk
Med oplysning om:
 Stilling
 Navn
 Afdeling
 Arbejdsplads adr.
 E-mail
 EAN NR


Kontaktperson(modtager af faktura)

Ansatte ved Sygehus eller anden offentlig institution SKAL påføre EANNR.
(Elektronisk nr. som afd. modtager regninger på, spørg ledelsen)
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Kursusprogram.
Palliativ indsats i Region Nordjylland
2018
Mandag den 22. januar
08.45 – 09.00

Morgenkaffe + brød

09.00 – 10.00

Velkomst og gensidig præsentation
v/ sygeplejerske Gitte Fischer og sygeplejerske Lisbeth Halager
Præsentation af Center for Lindrende Behandling og det tværfaglige
samarbejde.
Information om det palliative felt i Danmark og i Nordjylland

10.00 – 10.10

Pause

10.10 – 12.00

Smertebehandling.
v/ overlæge Helle Bjørn Larsen og sygeplejerske Birte Stoffersen
Formålet er at give et tværfagligt - teoretisk og praktisk indblik i emnet.
Vi vil komme ind på bl.a. smerteanamnese og farmakologisk behandling.
Vi vil gennemgå principper for anvendelse af de meste brugte smertestillende midler og herunder komme med eksempler fra praksis.

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 14.00

Smertebehandling fortsat.
Drøftelse af dagens emne

14.00 – 14.10

Pause

14.10 – 15.30

Palliativ fysioterapi
v/ fysioterapeut Ulla Kjærgaard
Vi skal se på hvordan fysioterapi kan være en del af behandlingen, også
når patienter er alvorlig syge, og målene går i retning af livskvalitet og
værdighed i stedet for gangdistance og muskelstyrke
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Tirsdag den 23. januar
08.45 – 09.00

Morgenkaffe + brød

09.00 – 09.55

Den fagprofessionelles møde med den efterladte. Hvordan kan vi
bedst støtte?
v/ psykolog Susanne Fodgaard
Vi vil se på temaer som:
- Hvad er sorg?
- Hvad er naturlige versus komplicerede sorgreaktioner? – Hvad skal
vi reagere på?
- Risikofaktorer for udvikling af kompliceret sorg?
- Hvad er vores opgave som fagprofessionelle i mødet med den efterladte?

09.55 – 10.05

Pause

10.05 – 11.00

Palliativ neuropædagogisk tilgang til patienter med kognitive forstyrrelser.
v/ sygeplejerske Mette Albæk Christensen
En stor del af patienterne i palliativ regi har kognitive forstyrrelser/mentale dysfunktioner. Hvordan identificerer vi disse, tilrettelægger pleje og
omsorg, så vi udnytter de ressourcer, patienten har i behold? Hvordan
vi i samarbejdet med patienterne kan bibringe til, at de stadig oplever
autonomi, selvbestemmelse og et aktivt liv.

11.00 – 11.10

Pause

11.10 – 12.10

Samtalens udfordringer, muligheder og begrænsninger.
v/ præst Ole Raakjær
Som professionelle oplever vi nogle samtaler med patienter og pårørende som sværere end andre. Men hvad er det svære egentlig? Hvorfor
er det svært, og for hvem er det svært? Hvad kan og skal vi, og hvad
kan og skal vi ikke? Hvordan trøster vi den utrøstelige? Hvordan skaber
vi håb i håbløsheden?
.

12.10 – 12.15

Oplæg til workshop
v/ sygeplejerske Gitte Fischer og sygeplejerske Lisbeth Halager

12.15 – 13.00

Frokost

13.00 – 15.30

To parallelle workshops. Kursisterne deltager på skift tirsdag eftermiddag og onsdag formiddag
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Beskrivelse af workshop om kommunikation
v/ præst Ole Raakjær, sygeplejerske Lisbeth Halager og socialrådgiver
Jannie Emborg Kristoffersen
Workshoppen tager udgangspunkt i, at kommunikation i den palliative
indsats er svær i betydningen byrdefuld og tung, fordi man i kontakten
møder patienten eller den pårørendes afmagt, og derved konfronteres
med ens egen.
Med udgangspunkt i dagens undervisning øves kommunikation i trygge
rammer, hvor deltagerne afprøver forskellige situationer.
Målet er, at deltagerne bliver bevidst om sin rolle i kommunikation med
patient og pårørende. At deltagerne får "værktøjer" i udførelsen af "den
svære samtale" og endeligt får disse værktøjer afprøvet.
Hvordan bliver den palliative tankegang tydelig?
Beskrivelse af workshop om kognitive forstyrrelser og lejring v/ fysioterapeut Ulla Kjærgaard og sygeplejerske Mette Albæk Christensen
Workshoppen omhandler samarbejde med det nonverbale sprog som
værktøj.
Det centrale bliver basalstimulation, sansestimulation, forflytning, lejring og berøring - det fælles sprog vi har, når verbal kommunikation
ikke er tilstrækkeligt i samarbejdet med patienten.
Vi vil arbejde ved og i sengene med, hvad det i praksis betyder "at tage
udgangspunkt i patienternes egne ressourcer". Hvordan vi gennem stimuli, genkendelighed og meningsfuldhed i vores tilgang kan bidrage til,
at patienterne bliver aktive i deres eget liv.
Målet med workshoppen er mere at "skubbe til holdninger og gamle vaner", end at få en række forflytningsteknikker med hjem.

Onsdag den 24. januar
08.45 – 09.00

Morgenkaffe + brød

09.00 – 11.30

To parallelle workshops. Kursisterne deltager på skift tirsdag eftermiddag og onsdag formiddag
Beskrivelse af workshop om kommunikation
v/ præst Ole Raakjær, sygeplejerske Lisbeth Halager og socialrådgiver
Jannie Emborg Kristoffersen
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Workshoppen tager udgangspunkt i, at kommunikation i den palliative
indsats er svær i betydningen byrdefuld og tung, fordi man i kontakten
møder patienten eller den pårørendes afmagt, og derved konfronteres
med ens egen.
Med udgangspunkt i gårsdagens undervisning øves kommunikation i
trygge rammer, hvor deltagerne afprøver forskellige situationer.
Målet er, at deltagerne bliver bevidst om sin rolle i kommunikation med
patient og pårørende. At deltagerne får "værktøjer" i udførelsen af "den
svære samtale" og endeligt får disse værktøjer afprøvet.

Hvordan bliver den palliative tankegang tydelig
Beskrivelse af workshop om kognitive forstyrrelser og lejring v/ fysioterapeut Ulla Kjærgaard og sygeplejerske Mette Albæk Christensen
Workshoppen omhandler samarbejde med det nonverbale sprog som
værktøj.
Det centrale bliver basalstimulation, sansestimulation, forflytning, lejring og berøring - det fælles sprog vi har, når verbal kommunikation
ikke er tilstrækkeligt i samarbejdet med patienten.
Vi vil arbejde ved og i sengene med, hvad det i praksis betyder "at tage
udgangspunkt i patienternes egne ressourcer". Hvordan vi gennem stimuli, genkendelighed og meningsfuldhed i vores tilgang kan bidrage til,
at patienterne bliver aktive i deres eget liv.
Målet med workshoppen er mere at "skubbe til holdninger og gamle vaner", end at få en række forflytningsteknikker med hjem.
11.30 - 12.15

Frokost

12.15 - 13.00

Hjerteinsufficiens og palliation
v/ sygeplejerske Vivi Lindeborg Nielsen, Aalborg Universitetshospital

13.00 – 13.10

Pause

13.10 – 14.05

Børn og unge som pårørende
v/ psykolog Susanne Fodgaard og præst Ole Raakjær
Når børn mister/eller skal miste. Hvordan er børns sorg? Hvordan kan
vi være opmærksomme på deres behov? Hvad kan den enkelte professionelle gøre for at imødekomme disse behov?

14.05 – 14.15

Pause
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14.15 – 15.15

Pårørende til uhelbredeligt syge er en vigtig målgruppe i den palliative indsats
v/ sygeplejerske, souschef Kirsten R. Justesen
- Hvordan støtter vi de pårørende på deres egne betingelser?
- Hvad skal vi som personale være opmærksomme på?
- Hvilke udfordringer er der i samarbejdet?

15.15

Mulighed for rundvisning på hospice

Torsdag den 1. marts
08.45 – 09.00

Morgenkaffe + brød

09.00 – 12.00

Behandling af symptomer fra fordøjelseskanalen og af dyspnø og
angst.
v/ overlæge Helle Bjørn Larsen og sygeplejerske Lotte Thisted
Palliation er meget andet end smerter. Vi vil kort redegøre for nogle af
de andre store symptomgrupper og lægge op til diskussion om pleje og
behandlingen ud fra deltagernes ønsker.

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.30

Fortsættelse af til formiddagens emne.
v/ overlæge Helle Bjørn Larsen og sygeplejerske Lotte Thisted

13.30 – 13.40

Pause

13.40 – 14.25

Træthed / Fatique - et aktuelt, men ofte overset problem.
v/ sygeplejerske Dorte Pallesen Koktved
Hvordan defineres træthed / fatique?
Hvordan kommer det til udtryk, og hvordan hjælpes patienten til mestring?

14.25 – 14.35

Pause

14.35 – 15.30

Hvordan passer vi på os selv?
v/ psykolog Susanne Fodgaard
I vores arbejde med alvorligt syge og døende samt deres pårørende er
behandling, pleje, støtte og ubetinget omsorg nogle af nøgleordene.
Arbejdet er givende, men naturligvis også krævende, og derfor må vi
passe på os selv og hinanden. Hvordan gør vi det?
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Fredag den 2. marts
08.45 – 09.00

Morgenkaffe

09.00 – 10.10

Delirium og de sidste døgn
v/ sygeplejerske Lisbeth Halager
Delirium forekommer ofte i det palliative forløb. Hvordan kan vi forebygge delirium? Hvordan behandler vi det? Hvordan forholder vi os til
patient og pårørende?
Hvilken forandringer sker der med den syge de sidste levedøgn?

10.10 – 10.20

Pause

10.20 – 11.15

Musikterapi, berøring med toner.
v/ musikterapeut Signe Marie Lindstrøm
Musikterapi på hospice er et tilbud til både patienter og pårørende. Musikkens æstetiske og sanselige rum kan ofte tilbyde lindring af fysisk ubehag og skabe indre afbalancering. Også følelsesmæssige, kognitive.
kommunikative, sociale og eksistentielle/spirituelle behov kan imødekommes. Der vil blive lagt vægt på, at kursusdeltagerne får konkrete redskaber samt større bevidsthed om musikkens virkning på krop
og sind med hjem til egen praksis .

11.15 – 11.25

Pause

11.25 – 12.15

Sociale tiltag i det palliative felt.
v/ socialrådgiver Jannie Emborg Kristoffersen
Palliative patienter har ofte brug for svar på spørgsmål om økonomi,
pensions- og forsikringsordninger, arv og testamente, plejeorlov, forældremyndighed mv. Dette vil blive belyst via eksempler fra praksis.

12.15 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

KOL og palliation
v/ læge Ulla Møller Weinreich, Aalborg Universitetshospital

14.00 – 14.10

Pause

14.10 – 15.00

Seksualitet og palliation
v/ sygeplejerske, sexolog Susanne Duus, Kræftens Bekæmpelse

15.00 – 15.15

Afslutning og evaluering
v/ sygeplejerske Gitte Fischer og sygeplejerske Lisbeth Halager
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