
E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Palliativ vård är lindrande vård. När en person 
kommer till ett palliativt skede av sin sjukdom så 
skiftar vården karaktär, från att vara inriktat på att 
bota och behandla sjukdomen, till att lindra plåg-
samma symtom och se till helheten - inte bara 
sjukdomen. Att möta människor i detta skede av livet 
ställer krav på dig som arbetar inom vård och 
omsorg.

I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i 
allmän palliativ vård, av undersköterskor och sjuk
sköterskor i kommunal äldreomsorg  i hemmet, på 
särskilda boenden eller på korttidsboenden. Detta 
ställer krav på personalens kunskap och kompetens, 
inte minst när det gäller att tillgodose den äldres 
fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella 
behov i livets slutskede. 
   Målsättningen med palliativ vård är att ge varje 
äldre person förutsättningar att uppnå optimal 
livskvalitet. Vi skall se till personens hela situation 
och stödja närstående under vårdtiden. Det handlar 
både om formell kompetens och om lyhördhet, 
empati och god kommunikativ förmåga med den 
äldre, närstående och kollegor. Livskvalitet i livets 
slutskede ska vara en central utgångspunkt och 
handlar till stor del om att tillgodose grundläggande 
mänskliga behov på ett, utifrån personen, individuellt 

sätt. Det inbegriper också en livssyn som bejakar livet 
och betraktar döendet som en normal process.
   Syftet med dagen är att ge fördjupade kunskaper 
om vård i livets slutskede med stöd av palliativ 
vårdfilosofi. Detta för att ge dig bättre förutsättningar 
i mötet med dessa personer.

Programpunkter för dagen:
09.00 – 16.00
• Introduktion till palliativ vård – symtomlindring, 

kommunikation, teamarbete och närståendestöd 
• Multisjuklighet
• Palliativ vård vid demens
• Värna livet och möta döden
• Den traditionella/moderna och postmoderna döden 

– döden ur ett samhällsperspektiv
• Existentiella frågeställningar i dödens närhet
• Närståendes behov
• Omvårdnad i döendefasen

Under dagen kommer det att finnas utrymme för 
diskussioner och reflektioner.

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

Plats & tid: centrala Stockholm 31 maj 2023

Tid: 09.00–16.00

Pris: 2 850 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Petra Tegman, distriktssköterska, 
specialistsköterska i palliativ vård & demensvård, 
Silviasjuksköterska på Silviahemmet. Medförfattare till 
boken ”Palliativ vård vid demens” Gothia Fortbildning.

I kursavgiften ingår: för och eftermiddags kaffe, lunch 
och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas intyg. 

Palliativ vård och 
omvårdnad inom
äldrevården
Stockholm 31 maj

Sagt av tidigare deltagare

Målgrupp: Sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinsk 
personal samt andra inom vård och omsorg och primärvård.

”Bra innehåll som man kan överföra till sin 
jobbsituation” Distriktssköterska

”Täcker områdets alla aspekter” Distriktssköterska

Mycket 
höga betyg 

från tidigare 
deltagare.



Jag anmäler mig till: Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevården
I KURSAVGIFTEN INGÅR: för och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10
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Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se

Anmälan

!

Stockholm 31 maj 2023 kl 09.00–16.00, 2 850 kr exkl moms.

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar 
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga 
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. 
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina 
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
Epost: info@expomedica.se
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö 
Frågor? Ring 070859 37 52


