
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Palliationskursus  -  Foråret 2022 

 

Den palliative indsats i   

Region Nordjylland   
  Omsorg for 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 videregå-

ende uddannelse, og i deres arbejde beskæftiger sig med 

alvorlig syge og døende mennesker. Det kan være sygeple-

jersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, 

læger, psykologer, præster og andre. 

 

Der udstedes kursusbevis 

 

Kurset afholdes: 

Hospice Vangen 

Center for Lindrende Behandling 

Studievej 25 (indgang i ve. side af bygningen) 

9400 Nørresundby 

 

Tid: 

Modul 1: 07.03.22 – 09.03.22 

Modul 2: 07.04.22 – 08.04.22 



Spørgsmål vedr. kurset rettes til: 

Sygeplejerske Lotte Thisted, tlf. 20 30 55 28 

Sygeplejerske Käte K. Jensen, tlf. 96 31 11 03 

 

Pris: 2.800,- kr. inkl. forplejning. 

 

Deltagerantal: Minimum 18 maksimum 28 personer. 

 

Tilmelding senest den 07.02.22 

Besked om optagelse bliver sendt direkte til ansøgeren pr. 
mail. 

 

Betaling senest den 18.02.22 

 

Tilmelding foregår via 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. 

 



Mandag den 7. marts 2022  

08:45 - 09:00 Morgenkaffe & brød  

09:00 - 9:45 Velkomst og gensidig præsentation 

Præsentation af Center for Lindrende Behandling og det tvær-  

faglige samarbejde. Information om det palliative felt i Dan- 

mark og i Nordjylland. 

 

Ved Sygeplejerske Birgitte Poulsen & Käte Jensen 

10:00 - 12:00 Smerter 

Formålet er at give et tværfagligt - teoretisk og praktisk ind-

blik i emnet. Vi vil komme ind på bl.a. smerteanamnese og 

farmakologisk behandling. Vi vil gennemgå principper for an-

vendelse af de meste brugte smertestillende midler og herun-

der komme med eksempler fra praksis. 

Ved afdelingslæge Nikolaj Aarøe Jensen  & sygeplejerske Birte 

Stoffersen 

12:00 - 12:45  Frokost  

12:45 - 13:45   Smerter fortsat  

Drøftelse af dagens emne 

13:45 - 14:00 Pause  

14:00 - 15:30 Sociale tiltag i det palliative felt 

Palliative patienter har ofte brug for svar på spørgsmål om 

økonomi, pensions- og forsikringsordninger, arv og testamen-

te, plejeorlov, forældremyndighed mv. Dette vil blive belyst via 

eksempler fra praksis. 

Ved socialrådgiver Jannie Emborg  



Tirsdag  den 8. marts 2022  

08:45 – 9:00 Morgenkaffe & brød  

9:00 – 10:00 Børn og unge som pårørende  

Hvordan kan man møde børn og unge som er pårørende til uhel-

bredeligt syge og døende mennesker? Og hvordan støtter vi dem 

bedst i deres sorgproces? Oplægget vil tage afsæt i erfaringer 

fra Hospice . 

Ved sygeplejerske Pia Poulsen  & Susanne Gaardsøe  

 

10:00 - 0:15 Pause  

10:15 – 10:40 Børn og unge som pårørende fortsat  

 

10:40 – 11:40 Åndelige/eksistentielle problemstillinger  

Samtalens udfordringer, muligheder og begrænsninger .  

Ved præst Ole Raakjær  

 

11:40 – 11:45 Intro til workshop  

Ved sygeplejerske Lotte Thisted & Käte Jensen  

11:45—12:30 Frokost  

12:30 – 15:30 Workshop  

To parallelle workshops. Kursisterne deltager på skift tirsdag 

eftermiddag og onsdag eftermiddag. 

Ved præst Ole Raakjær & Sygeplejerske Käte Jensen  

Samt fysioterapeut Ulla Kjærgaard & sygeplejerske Jette Bruun 

(Beskrivelse af workshops findes på næste side)  

 



Beskrivelse af workshop om kommunikation  

Workshoppen tager udgangspunkt i, at kommunikation i den pallia-

tive indsats er svær, i betydningen byrdefuld og tung, fordi man i 

kontakten, møder patientens eller den pårørendes afmagt, og der-

ved konfronteres med sin egen afmagt. 

Med udgangspunkt i dagens undervisning øves kommunikation i 

trygge rammer. 

Målet er, at deltagerne bliver bevidst om sin rolle i kommunikation 

med patient og pårørende. At deltagerne får "værktøjer" i udførel-

sen af "den svære samtale" og endeligt får disse værktøjer afprø-

vet. 

 

Beskrivelse af workshoppen ”Hvordan bliver den 

palliative tankegang tydelig i samarbejdet med 

patienten?” 

Det centrale bliver at forflytning, lejring, berøring og måden hvorpå 

vi hjælper patienten, også er sprog.  

Hvad betyder det i praksis "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.  

Der advares om "skub til holdninger og gamle vaner". 

 

 

 

 

 



Onsdag d. 9 marts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45 – 9:00 Morgenkaffe og brød  

09:00 - 10:00 Kvalme og opkast  

Ved sygeplejerske  Helle Balle & Helle Bjørn Larsen  

10:00– 10:15  Pause  

10:15 – 10:45  Mundpleje  

Den palliative patient er gennem sygdomsforløbet ofte gene-

ret af svamp, tørhed eller andre gener fra munden. Med ud-

gangspunkt i den faglige vurdering taler vi om, hvordan ind-

satsen kan tilpasses den enkelte patients gener med henblik 

på optimal lindring. 

Ved sygeplejerske Heidi Iversen  

10:45 – 11:45 Obstipation  

Ved afdelingslæge Louise Lilleholt Schjørring & sygeplejerske 

Lotte Thisted  

11:45 – 12:30 Frokost  

12:30– 15:30 Workshop  

Ved Præst Ole Raakjær & sygeplejerske Käte Jensen  

Samt fysioterapeut Ulla Kjærgaard  & sygeplejerske Jette 

Bruun  



KamillianerGaardens Hospice 

Kastetvej 3 

9000 Aalborg 

Tlf. 9631 1100 

E-mail: info@hospice-aalborg.dk 

Hjemmeside:  
www.hospice-aalborg.dk                     

Torsdag den 7. April 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45 - 09:00 Morgenkaffe & brød  

09:00 – 09:50 Angst  

Angst er en naturlig reaktion hos mennesker med livstruen-
de sygdom. Hvordan agerer vi som fagpersoner i forbindelse 
med angsten?  

Ved overlæge Helle Bjørn Larsen & sygeplejerske Maria  L.    
Andersen  

09:50 - 10:05 Pause 

10:05 - 11:00  Delirium  

Delirium forekommer ofte i det palliative forløb. Hvordan 
kan vi forebygge delirium? Hvordan behandler vi det? Hvor-
dan forholder vi os til patient og pårørende? 

Ved Sygeplejerske Kirsten Borrisholt  & overlæge Helle 
Bjørn Larsen   

11:00 - 12:00 De sidste levedøgn og palliativ sedering  

Hvilken forandringer sker der med den syge de sidste leve-
døgn? 

Ved overlæge  Helle Bjørn Larsen & sygeplejerske Elisabeth 
Ubbesen   

12:00 - 12:45 Frokost  

12:45 - 14:15 Seksualitet og palliation  

Seksualitet hos den palliative patient. Hvad er seksualitet, 
og er det noget der eksisterer hos den palliative patient? 
Kan vi som fagprofessionelle være med til at øge livskvalite-
ten hos patienter og pårørende, hvis vi tilbyder samtale om 
seksualitet?  

Ved sygeplejerske Birgitte Poulsen 

14:15 - 14:30 Pause  

14:30-15:30 Voksne pårørende  

Hvordan støtter vi bedst?  

Ved præst Ole Raakjær 

mailto:info@hospice-aalborg.dk


Fredag den 8. april 2022  

 08:45 - 9:00 Morgenkaffe & brød  

09:00 - 10:00 Dyspnø  

Gennemgang af årsager, symptomer og farmakologisk og 

nonfarmakologisk palliation.  

Ved  fysioterapeut Ulla Kjærgaard & afdelingslæge Pernille 

Rødsgaard   

10:00 - 10:15 Pause  

10:15 - 11:00 Fatigue - træthed i det palliative forløb  

Ved sygeplejerske Dorthe Bisgaard Christensen & overlæge 
Helle Bjørn Larsen  

11:00 - 11:45 Ernæring til den palliative patient  

Ved Køkkenleder Hanne Nørgaard  & sygeplejerske Randi 

Duus Pedersen  

11:45-12:30  Frokost  

12:30-14:00 Hvordan passer vi på os selv?  

Arbejdet med alvorligt syge og døende samt deres pårøren-

de er givende, men naturligvis også krævende, og derfor må 

vi passe på os selv og hinanden. Hvordan gør vi det? 

Ved Psykolog Susanne Fodgaard & sygeplejerske Birgitte 

Poulsen 

14:00-14:10 Pause  

14:10-15:10 Musikterapi, berøring med toner  

Der vil blive lagt vægt på, at kursusdeltagerne får konkre-

te redskaber samt større bevidsthed om musikkens virkning 

på krop og sind med hjem til egen praksis . 

Ved Musikterapeut Signe Marie Lindstrøm  

15:10-15:30 Afrunding og evaluering af kurset  

Ved Sygeplejerske Lotte Thisted & Käte Jensen  



KamillianerGaardens Hospice 

Kastetvej 3 

9000 Aalborg 

Tlf. 9631 1100 

E-mail: info@hospice-aalborg.dk 

Hjemmeside:  
www.hospice-aalborg.dk                     

Egne noter  
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Egne noter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi glæder os til at tage i mod jer.  

www.hospice-aalborg.dk     

                       November 2021 

 


