Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
fejrer 20 års jubilæum
Invitation til faglig temadag om lindring af den palliative patient i eget hjem
Onsdag den 31. maj kl. 8.30 - 16.00

8.30 Ankomst og kaffe
Kirken er åben med mulighed for at begynde dagen med
musikandagt
Hospicepræst Annette Brønnum Nystrup og
organist Niels-Henrik Palmelund
9.00 Velkomst
Bestyrelsesformand Helle Christiansen, Sankt Lukas Stiftelsen og 
hospicechef Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice, Udgående
Hospiceteam & Lukashuset
9.15 Når enden er god, er alting godt – eller er det?
Samarbejdet om lindring af den palliative patient forudsætter
rettidig henvisning af relevante patienter. Men hvornår er rette
tid, og hvilke patienter er relevante?
Afdelingssygeplejerske Jette Riis, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam
9.45 På en måde skal vi dø
Spørgsmålet er bare hvordan. Er døden blevet vor tids store
tabu, fordi den gør os magtesløse i en tid, hvor vi er vant til at
have kontrol – særligt i sundhedsvæsenet, der er så fokuseret
på den fysiske lidelse og på at (be)handle
Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, Rigshospitalet
10.15 Social palliation på kryds og tværs
Livet som socialrådgiver i den palliative verden har mange facetter og forudsætter samarbejde på kryds og tværs med offentlige
instanser, faglige organisationer, private foreninger, fonde m.m.
Socialrådgiver Mette Maria Jørgensen, Sankt Lukas Udgående
Hospiceteam og Palliativt Afsnit, Rigshospitalet
10.45-11.15 Pause med forfriskninger
11.15 Behandling af den delirøse patient
Delirium forekommer hyppigt hos palliative patienter. Delirium
kan være livstruende for patienten og skræmmende for både
patienten og de pårørende. Tilstanden kan afhjælpes ved
korrekt diagnosticering og behandling
Overlæge Susan Cawley, Sankt Lukas Hospice, Udgående Hospice
team og Lukashuset
11.45 Hvordan støttes og lindres mennesker med ALS
i deres sidste levetid?
Personer med ALS har et hurtigt fremadskridende og livsfor
kortende sygdomsforløb – ofte med stort behov for en palliativ
indsats. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) har
undersøgt og udviklet samarbejdet mellem ALS-specialisterne
og de palliative specialister
Sygeplejerske Susanne Jacobsen, ALS-konsulent ved Rehabiliterings
Center for Muskelsvind

12.15-13.00 Frokost
13.00 Om sorgens voldsomme kraft og kunsten at leve med
sine døde
Med baggrund i personlige erfaringer og grundig research giver
Esben Kjær nogle bud på, hvordan vi kan forberede og støtte de
efterladte til det forandrede liv
Journalist og radiovært Esben Kjær
14.00 Hvad med børnene, når døden tager del i familiens liv?
Om psykologisk indsats i børnefamilier ramt af livstruende
sygdom
Psykolog Steen Peter Nielsen, Sankt Lukas Udgående Hospiceteam og
Kræftens Bekæmpelse
14.30 Pause med kaffe, te og kage
15.00 Shared Care mellem specialiseret palliation og almen
praksis i Region Hovedstaden
Et velfungerende samarbejde mellem basal og specialiseret
palliation er afgørende for mange patienters ønske om at
tilbringe deres sidste levetid i eget hjem. Hvordan kan det
praktisk gennemføres?
Praktiserende læge Anette Denker, speciale praksiskonsulent i
palliation og medlem af det Sundhedsfaglige Råd for palliativ
behandling i Region Hovedstaden
15.30 Lindring af smerter
Smerter er et af de hyppigst forekommende symptomer hos den
palliative patient. Heldigt at smertebehandling er så veldokumenteret, at lindringen ligger lige til højrebenet. Eller gør den?
Lægekonsulent Asbjørn Ziebell, Sankt Lukas Hospice og Udgående
Hospiceteam
16.00 Tak for i dag
Temadagen inkl. forplejning er gratis for alle
Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet.
Max. 180 deltagere.
Bindende tilmelding via mail: UHT20@sanktlukas.dk
med angivelse af:
Navn
Stillingsbetegnelse
Arbejdssted og adresse
E-mail
Mobilnummer
eller ved at benytte tilmeldingsformularen på:
www.sanktlukas.dk/kurser/temadag/

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Mette Rød og Rikke Riisager på tlf. 3945 5136

Sankt Lukas Udgående Hospiceteam, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

