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Streamad fördjupningskurs

Avancerad symtomlindring
i livets slutskede
5
Streamad webbkurs 19 maj 2021 kl 09.00–12.00
Målgrupp: läkare inom palliativ vård, primärvård, geriatrik och
andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutfas.
Även sjuksköterskor inom landstings- och kommunalvård har
stor behållning av kursen.
Smärta är vanligt i livets slutfas. Hälften av
alla patienter med cancersjukdom drabbas
av betydande smärtproblem. Hos patienter
med avancerad cancer är andelen tre av fyra.
Vid livets slutskede är det inte mindre än nio
av tio.
Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom den
palliativa vården, geriatriken, primärvården och andra specialiteter som handlägger patienter i livets
slutskede. Även sjuksköterskor har stor behållning
av kursen. Dagen är en fördjupning av den tidigare
genomförda och mycket uppskattade kursen ”Symtomlindring i livets slutskede.” Kursen är öppen för
alla och kommer att vara givande oavsett om man
gått vår tidigare kurs.
Under förmiddagen kommer vi att fördjupa oss i
olika delar av den medicinska behandlingen
Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en
uppgift inte endast för geriatriken och den

Plats: Streamad webbkurs 19 maj 2021, delta
varifrån du vill.
Tid: 19 maj 2021, kl 09.00–12.00
Pris: 1 895 kr exkl moms.
Föreläsare: Staffan Lundström som är
docent och överläkare vid Palliativt
Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem. Staffan är en mycket
erfaren och uppskattad föreläsare och får
genomgående mycket fina omdömen vid
våra tidigare utvärderingar. Han är specialist i
onkologi, smärtlindring och palliativ medicin.
Staffan Lundströms specialområde är smärtbehandling vid svår cancersjukdom.
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palliativa vården utan även för primärvården och
övriga specialiteter som sköter patienter i livets
slutskede. Vi kommer att titta på behandlingsstrategier vid svår cancerrelaterad smärta. Vidare
kommer vi att gå igenom ”Vad vi gör när ingenting hjälper” samt hur vi kan tänka och förhålla
oss till cancerrelaterad kakexi. Föreläsningarna är
konkreta och har tonvikten på praktisk smärt- och
symtomanalys.
P R O G R A M 0 9.0 0 –12 .0 0
• Smärtbehandling med metadon, ketamin,
intratekal smärtlindring, perkutan kordotomi
• Palliativ sedering med propofol – när, hur, till
vem?
• Lågdos propofol vid svårt illamående, klåda – hur
gör man?
• Hur ska vi tänka kring parenteral nutrition i
palliativ vård?
• Diskussion patientfall – vi önskar att du, innan
kursstart, förbereder ett patientfall med anknytning
till programmet för gruppdiskussion.
Sagt av tidigare deltagare:
”Väldigt inspirerande och Staffan har uppenbart en stor
mängd kunskap”, läkare
”Mycket bra och relevant”, läkare

!
Anmäl dig på
www.expomedica.se

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

Jag anmäler mig till: Avancerad symtomlindring i livets slutskede
Streamad webbkurs 19 maj 2021, 1 895 kronor exkl moms.
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: 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.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

