
Kære modtager af 
denne indbydelse

”Hvordan et menneske dør, forbliver i minderne, hos de der lever videre”.

Du indbydes hermed personligt til en spændende 
og tankevækkende temaeftermiddag i palliationens 
tegn, torsdag den 15. september 2022, i naturskønne 
omgivelser hos Naturkraft i Ringkøbing. 

Tidligere formand for etisk råd, Jacob Birkler, kommer 
og giver sin filosofiske vinkel på omsorgs-begrebet. 
Forsker fra Videnscenter for rehabilitering og pallia-
tion, Mette Raunkiær, vil fremhæve social- og sund-
hedshjælpernes og social- og sundhedsassistenter-
nes vigtige rolle i palliative forløb. 

Temaeftermiddagen sætter punktum for projek-
tet “Det gode palliative forløb”. Ringkøbing-Skjern 
Kommune, Anker Fjord Hospice og Social- og Sund-
hedsskolen Midt- og Vestjylland har gennem tre år 
samarbejdet om faglig videndeling, med det formål 
at fremme muligheden for at borgerne i Ringkø-
bing-Skjern Kommune oplever gode palliative forløb. 
Som eksempel har de 3 organisationer samarbejdet 
om at opkvalificere cirka 440 af kommunens hjælpere 
og assistenter i palliation. 

Du vil blive præsenteret for en række erfaringer og 
faglige tiltag, der er gjort i forbindelse med projektet. 
Hør hvordan vi med projektsamarbejdet er lykkes med 
at øge de kommunale medarbejderes fokus på pallia-
tion samt med at implementere nye palliative meto-
der og redskaber på plejecentre og i hjemmeplejen. 

Program for eftermiddagen: 

11.00:  Dørene til Naturkraft åbner, og der er 
mulighed for at se sig omkring i parken

11.30:  Der udleveres frokost i foredragssalen
12.15:  Der bydes velkommen
12.30:  Præsentation af projektets resultater 

– samarbejdsmodel og evaluering. 
12.50:  En enhed fortæller: Skjern Hjemmepleje 

har sat fokus på palliation til borgere 
med KOL

13.05:  Oplæg ved Jacob Birkler: Hvad er 
omsorg, hvordan ser den ud og hvilke 
betingelser har den?

13.50:  Kaffepause med levende musik ved 
Willy Egmose

14.10:  En enhed fortæller: Hemmet plejehjem 
har arbejdet med lejring som symp-
tomlindring

14.20:  Oplæg ved Mette Raunkiær: Hjælperne 
og assistenterne som A-kæden i pal-
liation

14.55:  De pårørendes stemme: Fortællinger 
fra de pårørendes perspektiv  

15.05:  Afsluttende bemærkninger
15.15:  Tak for i dag. 

Naturkraft er åben ind til 16.00. 

TILMELDING SKAL SKE PÅ LINK SENEST DEN 23. AUGUST 2022

Hvis du er ansat i Ringkøbing-Skjern kommune:
https://intranet.rksk.dk/documents/116826

Hvis du tilmelder dig som ekstern gæst:
http://planorama-rksk.azurewebsites.net/signup.aspx?activity=127281

Med venlig hilsen 
•  Leder af Sekretariat og Faglig drift og Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune, Dorthe Gammelgaard Jensen
• Hospicechef, Anker Fjord Hospice, Herdis Hansen  
• Afdelingsleder, Social- og Sundhedsskolen Midt og Vestjylland, Anette Bach Nielsen


