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Välkommen till 

Palliation Sydöst 2017 
Våra betydelsefulla inre och yttre rum 

Konferensen riktar sig till dig som är verksam inom palliativ vård i 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

 

Agenda 

• 09.00 Registrering med fika 
• 09.30 Nuläget 
• 10.00 ”Att hantera äldrepsykiatriska patienter och deras 

anhöriga i palliativt skede”, Mikael Ludvigsson är 
specialistläkare inom geriatrik, ST-läkare inom psykiatri i 
Region Östergötland 
 

• 11.45 Lunch 
 
• 12.45 Miniseminarier del 1  
• 13.30 Förflyttning 
• 13.45 Miniseminarier del 2  
• 14.30 Kaffe 
• 15.00 ”När hjärnan inte orkar”, Mia Nilsson arbetsterapeut, 

Rörelse och Hälsa Neurorehab, Linköping 

(för detaljerat program se nästa sida) 

 

Bidra till konferensen och få två fribiljetter  

Under dagen kommer vi ha ett ”torg” där du/din arbetsplats kan visa 
upp förbättringsarbeten inom den palliativa vården. Genom ert 
bidrag får ni två fribiljetter (ett erbjudande per arbetsplats). Enda 
kravet är att ni vid pauserna finns på plats för att svara på 
eventuella frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum: 27 september 2017 
Tid 09.00–16.00 
Plats: Konsert och Kongress, Linköping 
Kostnad: 600kr 
Anmälan: Anmäl dig senast den13 september anmäl här 
 

 
Mikael Ludvigsson 

Forskar om 

depressivitet hos äldre 

och föreläser om 

samtalskonst, 

bemötande- och 

anhörigfrågor. 

https://www.webropolsurveys.com/S/83FE65469731C95F.par
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Program 

10.00–11.45 ”Att hantera äldrepsykiatriska patienter i 
palliativt skede” 
Mikael Ludvigsson, läkare 
Hur bemöter vi patienter med svår ångest under 
livets slutskede? Hur optimerar vi palliation av 
personer med BPSD i demenssjukdom? 
Hur hantera anhöriga som uttrycker stark kritik och 
skepsis mot jobbet jag gör? 

 

12.45–13.30  Miniseminarier del 1  
13.45–14.30  Miniseminarier del 2 
14.30–15.00  Kaffe 
15.00  ”När hjärnan inte orkar”   
 Mia Nilsson, arbetsterapeut 

Hur kan vi hantera vardagen vid till exempel 
sjukdom, i kris eller andra pressade livssituationer? 
Föreläsningen kommer framförallt fokusera på vår 
kognition och hur den påverkas i krissituation samt 
hur vår hjärna belastas i vardagen. 

15.50  Avslutning 
 
Valbara miniseminarier:  

Medicinsk yoga  
Anncharlotte Åberg, sjukgymnast Rörelse och Hälsa Neurorehab 
Linköping, är instruktör inom Medicinsk Yoga och lärare i Kundaliniyoga. 
Vad är medicinsk yoga och kan man använda det inom vården? 

 Naturens betydelse i palliativ vård 
Gabriella Åberg sjuksköterska, Palliativa teamet Hallands sjukhus Varberg, 
onkologisjuksköterska och blivande miljöpsykolog. Forskning visar att 
cancerpatienter uppger kontakt med naturen som en av de viktigaste 
copingstrategierna. 

Vårdmiljön i akutsjukvården, närståendes perspektiv 
Yvonne Hajradinovic, konsultsjuksköterska Palliativt kompetenscentrum i 
Östergötland. Hon presenterar studien från sitt examensarbete på 
Masterutbildningen. 

HLR och livsuppehållande behandling: regler, etisk diskussion 
Marit Karlsson med dr, överläkare på LAH Linköping, adjungerad lektor vid 
IKE, Linköping universitet. Marit Karlsson är ledamot i Svenska 
läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och undervisar 
läkarstudenter, AT- och ST-läkare samt medarbete i etik och palliativ vård.  

 

 
Mia Nilsson 
Mångårig erfarenhet 

inom neurologi, med 

fokus på framförallt vår 

kognition och hur den 

påverkas av stress -och 

krissituationer. 
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