PALLIATIV INDSATS TIL BØRN OG UNGE I DANMARK
Temadag | 19. november 2019 | kl. 9.30 - 15.45 | Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
PROGRAM
09.30 - 09.50
09.50 - 10.00
10.00 - 10.45
		
		
		
		
		
		
10.45 - 11.00
11.00 - 11.45
		
		
		
11.45 - 12.30
12.30 - 15.30
		
		
		
15.30-15.45

Registrering; kaffe, te og croissant
Velkomst
I de nationale Anbefalinger for palliativ indsats til børn, unge og deres
familier i Danmark står følgende ’Der bør være fokus på familiens
behov for aflastning’. Hvordan kan vi støtte familien i dette? Hvilke
muligheder findes i loven og i praksis? Kan vi arbejde fleksibelt med
muligheder og tænke anderledes?
Ved socialrådgiver Pia Andersen, Børnepalliativt Team, Region Syd og
Børneafdelingen, OUH
Pause
Livsfortælling og uhelbredeligt syge børn - om baggrunden for Livsfortællinger
med børn, konkrete eksempler og kvalitative resultater
Ved sygeplejerske Annette Andersen og psykolog Steen P. Nielsen,
Lukashuset
Frokost
Forebyggelse af udbrændthed, omsorgstræthed og sekundær traumatisering
er en holdsport - hvad kan organisationen, lederen, kollegaen og man
selv gøre for at bidrage aktivt?
Ved psykolog og forfatter Rikke Høgsted, Høgsted & Middelboe
Opsamling og afrunding af dagen

ARRANGØR
Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande:
• Olav Nørgaard, Hospice Forum Danmark
• Camilla Lykke, sygeplejerske, ph.d. studerende, Palliativ Forskningsgruppe, Onkologisk
Klinik, RH og Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital
• Margit Bjergegaard, sygeplejerske ved Børn og Unge Team for Lindrende Behandling i
Region Midt, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker
• Steen P. Nielsen, psykolog, Lukashuset, Sankt Lukas Stiftelsen og Det Udgående
Hospiceteam samt Kræftens Bekæmpelse
• Mette Raunkiær, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation,
SDU og OUH

TILMELDING OG BETALING
Deltagelse koster 425 kr. inkl. moms.
Medlemmer af Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker betaler 325 kr. inkl. moms.
Tilmeldingsgebyret opkræves på faktura efter tilmeldingsfristen den 19. oktober 2019.
For at vi kan sende en faktura, skal du ved tilmelding oplyse flg.:
• Navn
• Mailadresse
• Titel/funktion
• Arbejdssted
• Arbejdsstedets adresse (gade, nr., postnr. og by)
• EAN nummer
• Evt. godkender eller reference nr.
• Om du er medlem af FSP + medlemsnr.
Tilmelding til Margit Bjergegaard på mail margbj@rm.dk
Der er 100 pladser, som tildeles efter først-til-mølle.
Bemærk, at tilmelding er bindende, og beløbet ikke kan tilbagebetales. Det er muligt at
sende en kollega, hvis du bliver forhindret.

