Palliativ indsats

med fokus på mellemmenneskelige
og eksistentielle aspekter (10 ECTS)
Modulet tilrettelægges og afholdes i samarbejde med Niels Christian Hvidt,
professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved SDU

Mangler du viden om, hvilke aspekter der kan få særlig betydning
for den uhelbredeligt syge og døende borger? På dette modul får
du indsigt i, hvordan du kan bidrage til, at borgerens sidste tid
bliver så indholdsrig og værdifuld som muligt.
Det forventes i dag, at du som fagprofessionel
kan favne og imødekomme den enkelte borgers behov for at tale om mellemmenneskelige
og eksistentielle værdier.

Du får mulighed for at styrke din faglighed i
forhold til at støtte borgeren og pårørende i at
skabe størst mulig værdighed, sammenhæng,
nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid.

På dette modul får du redskaber til, hvordan
du kan indtænke både professionalisme og
personlighed i dit daglige møde med den uhelbredeligt syge borger og pårørende.

Tilrettelæggelsen af undervisningen åbner op
for muligheden for at koble din nye viden til
din egen praksis, som du i tæt sparring med
undervisere og andre deltagere får inspiration
til at udvikle.

Det får du ud af modulet

Fagligt indhold

nnDu får viden om, hvordan du kan tilgå
samtale med borgeren og pårørende om
svære emner, som f.eks. angst, sorg, liv og
død
nnDu får redskaber til at kunne træffe
fagligt begrundede beslutninger med
fokus på kliniske problemstillinger og
mellemmenneskelige aspekter i pleje og
behandling af den uhelbredeligt syge og
døende borger
nnDu får indsigt i, hvordan du kan indgå i
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
om at udvikle palliative forløb
nnDu lærer at identificere individuelle behov
på baggrund af kulturelle og sociale forhold

nnTværfaglig palliativ indsats - samarbejde og
formidling
nnTro og eksistentielle værdier
nnSamtale med borger og pårørende om
svære emner
nnAngst, sorg og etiske hensyn
nnForløbskoordinering
nnVæsentlige aktiviteter som fokuserer på
livskvalitet i den sidste tid
nnInddragelse af pårørende i det palliative
forløb
nnDødens betydning i samfundet og 		
hverdagslivet
nnKulturelle og religiøse forståelser af død og
lindring
nnPatientologi

Pris pr. deltager: 11.500,00 DKK

Skræddersyede forløb
Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i samarbejde og
udvikler derfor gerne skræddersyede forløb i et tæt samarbejde
med jer. Vores ambition er at skræddersy kurser, forløb,
uddannelser, temadage og workshops, der matcher jeres behov,
ønsker og praksis. Kontakt os for at høre mere.
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