2012-03-07 08:00 CET

2:a Nationella Konferensen i Palliativ
Vård
Den 13-14 mars arrangeras den andra nationella konferensen i palliativ vård.
Intresset för konferensen har varit mycket stort och det kommer att vara över
700 deltagare med representanter från de flesta av sjukvårdens professioner.
Den palliativa vården i Sverige utvecklas just nu starkt med stöd av
Socialdepartementet genom Sveriges Kommuner och Landsting och
Socialstyrelsen. Även många landsting och kommuner liksom de nystartade
regionala cancercentra är aktiva i denna utveckling.
Trots en stark utveckling finns det fortfarande stora brister på många håll i
landet och stora regionala skillnader i tillgången till palliativ vård. Att
utveckla den palliativa vården handlar om kunskap, attityder, organisation
och resurser.
Temat för årets konferens är ”Palliativ Vård för Alla”. Vi vill med detta lyfta
fram att den palliativa vården ska genomsyra hela sjukvårdssystemet och inte
enbart ses som en särskild vårdform. Döendet och döden är inte en sjukdom
utan något som kommer att drabba oss alla. Inga undantag finns för ålder,
diagnos, kulturell eller social bakgrund.
Under två dagar kommer landets ledande kompetens att samlas på Folkets
Hus i Stockholm för att diskutera den palliativa vårdens möjligheter och
utmaningar. Programmet bygger till stora delar på 24 parallella sessioner
med inbjudna experter. De fyra plenarföreläsningarna speglar några av de
viktiga utmaningar som den palliativa vården står inför idag. Eva Nilsson
Bågenholm, nationell äldresamordnare inleder konferensen med att tala om
palliativ vård för alla.
Palliativ vård kommer att belysas ur en mängd olika perspektiv under

konferensen. Ett tema är smärta, ett annat är palliativ vård inom
akutsjukvården. Vi kommer att få ta del av seminarier kring sociala medier i
vården, vårdmiljöns betydelse inom palliativ vård, dödshjälp och existentiell
kris. Ett par av sessionerna kommer särskilt att belysa forskning i palliativ
vård – nya avhandlingar under 2011-2012 och vägledning för den som vill
börja forska.
Konferensen avslutas med en föreläsning om ”Den moderna döden” med
Karin Johannisson som är professor i idéhistoria vid Uppsala universitet.
Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms Sjukhem, Ersta
diakoni, Ersta Sköndal högskola och Nationella rådet för Palliativ vård. Vårt
gemensamma syfte är att skapa ett nationellt forum för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte inom palliativ vård.
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Stockholms Sjukhem erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom
geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Verksamheten finns i
egna lokaler på Kungsholmen och på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem
har egen forskningsenhet och är delägare i Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
Med cirka 1 300 anställda är Stockholms Sjukhem en av Sveriges största
idéburna vårdgivare. Stockholms Sjukhem driver vård och omsorg utan
vinstsyfte och är medlem i Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

