
 

 

 

  

Datum:  18–19 september 2018 

Tid:       09.00–16.30 dag 1. 08.30–12.00 dag 2 

Plats:     OSD kongress/event/nöje.                             

Krondikesvägen 93, Östersund 

Kostnad:   1990 kr. Helpension inklusive övernattning.  

 

Anmälan: Anmäl dig senast den 22 juni 2018 till 

fredrik.wallin@vll.se 

 

Inbjudan till 

Regional nätverksträff för 
profession inom palliativ vård i 
norra sjukvårdsregionen 

 
Palliativt kompetenscentrum norr (PKC) och 
Storsjögläntan hälsar dig varmt välkommen till konferens 
den 18–19 september. Vi träffas på OSD i Östersund. 

  
Teman för den regionala nätverksträffen kommer att vara: 

 Barns möjligheter till hemsjukvård vid obotlig sjukdom. 
 Distansöverbryggande teknik vid palliativ vård. 
 Palliativ vård i glesbygd – möjligheter och utmaningar. 
 
Nätverksträffen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
nulägesbeskrivningar om palliativ vård i norra 
sjukvårdsregionen. Den ger oss också en chans att återkoppla 
till den nationella konferensen som går av stapeln i mars 2018. 
 
I konferensavgiften ingår fika, lunch och middag under dag 1 
samt fika, lunch under dag 2.  
 
Ingår gör också boende en natt i dubbelrum på närliggande 
Scandic syd. Då antal rum är begränsade kommer det bli 
nödvändigt att dela rum. 
 
Anmäl namn på deltagare samt mejladress, enhet och län. 
Eventuella önskemål om specialkost anges vid anmälan. 
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Program dag 1. 2018-09-18 

09.00–09.30 Registrering och fika 

  09.30–10.00 Fredrik hälsar välkommen. Introduktion 

Fredrik Wallin, regional processledare palliativ vård vid 

RCC Norr och koordinator vid Palliativt 

kompetenscentrum (PKC) 

  10.00–12.00 Barns möjligheter till palliativ hemsjukvård 

Ulrika Kreichbergs, professor i palliativ omvårdnad för 

barn vid Palliativt forskningscentrum, Ersta 

12.00–13.00  Gemensam lunch 

13.00–13.10   Återkoppling från förmiddagen 

13.10–14.45 Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman (GMC) 

Vård i glesbygd med tekniska hjälpmedel. Pågående 

forskningsprojekt 

14.45–15.15    Fika 

15.15–16.30 Palliativ rådgivning med hjälp av 

distansöverbryggande teknik 

Rose-Marie Imoni och Solveig Holmdahl från PRT. 

Piteå berättar om projektet 

18.00  Gemensam middag 

 

Program dag 2. 2018-09-19 

08.30–10.00   Välkommen dag 2. Reflektioner från gårdagen 

Bertils spaning 

Processledaren sammanfattar. Var ses vi nästa år? 

10.00–11.00    Bikupediskussioner 

11.00–12.00    Genomgång av bikupediskussioner i storgrupp 

12.00–13.00    Gemensam lunch 

13.00–14.30 Fysiskt möte Samrådsgruppen för palliativ vård 

 

 

OBS. Boende vid ankomst till Östersund dagen före 

konferensen, ordnar du själv. Hotell och vandrarhem hittar 

du via följande länk: Hotell och boenden i Östersund 

 

Anmälan till Fredrik Wallin: fredrik.wallin@vll.se 

 

   Avgift för konferensen betalas till:  

Bankgironummer 5728-3061  

 

Ange betalningsreferens: 3692/52909/7001547 

    

Sista betalningsdag: 2018-09-03 

https://www2.visitostersund.se/sv/boende?filter=c%3D6297%2C6299
mailto:fredrik.wallin@vll.se

