Referat fra forskerdag i Palliations-netværket. 31. oktober 2016
Mødet fandt sted på VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, og var arrangeret af: VIA Aldring &
Demens, Center for forskning, ved Vibeke Røn Noer og Kirsten Halskov Madsen.
33 deltagere var tilmeldt, men 4 måtte desværre melde fra af forskellige grunde.

Dagens program var:
Formiddagen:
Velkomst og gensidig præsentation via Padlet ved:
 Vibeke Røn Noer, lektor, Ph.d., VIA University College, VIA Aldring & Demens, Center for forskning
Forskning i den palliative indsats til:
 ’Børn & unge’ med oplæg ved:
 Camilla Lykke, Sygeplejerske, MHP, Ph.d.-studerende, Den Palliative Forskningsenhed, Onkologisk
Klinik, Rigshospitalet
 Mette Raunkiær, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut,
SDU

Eftermiddagen:


’Den ældre demente borger’ – udfordringer og perspektiver med oplæg ved:
 Kirsten Halskov Madsen, lektor VIA University College, VIA Aldring & Demens, Center for forskning
 Forstander, Pia Østergaard, Sct. Kjeldsgården i Viborg.

I den efterfølgende workshop blev der ivrigt diskuteret problemstillinger og udfordringer ift palliativ indsats
til mennesker med demens og deres pårørende. Der var udbredt enighed om, at de to områder kan have
fordel af at lære af hinanden, ligesom den tværprofessionelle tilgang blev fremhævet, som
afgørende for, at indsatsen kan udføres og udvikles
Mødet havde stort fokus på networking, og idegeneration og -udveksling om dagens emner. Derfor blev
deltager-præsentationen foretaget med brug af Padlet, og der var god tid til at diskutere emnerne
workshops, i plenum og i pauserne.
Se vedlagte filer med oplægsholdernes præsentationer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palliations-netværket - ændring i organisering ved:


Mette Asbjørn Neergaard, Overlæge, Ph.d., Det Palliative Team, AUH

Mette har været en flittig, omhyggelig og ukuelig tovholder for netværket i 10 år. Hun fortæller, at fra 1.
november overgår ansvaret for funktionen til DMCG-Pal, og nyheden kan læses på hjemmesiden her:
Fremover er tovholder for netværkets medlemmer: Tina Harmer Lassen, metodekonsulent, DMCG-PAL´s
sekretariat. Mail: tina.harmer.lassen.01@regionh.dk

Artikelservice: Der udsendes også fremover ny-publicerede artikler, som medlemmer af
forskningsnetværket selv sender ind i pdf-format. Tidligere udsendte artikler vises på hjemmesiden snarest.
Vi skylder Mette en kæmpetak for hendes store arbejdsindsats gennem 10 år, og forsamlingen gav Mette et
stort bifald
Vedr. arran. forskningsdag i palliation 2017, var der ingen, der meldte sig umiddelbart ved mødet.
Mette opfordrede deltagerne at foreslå næste års emne og vil skrive ud til netværket, ift hvem, der har
mod på at arrangere mødet.
Et mulig emne blev foreslået: ”Børn som pårørende i sorg efter tab af en forældre”

Tak til alle deltagerne for en inspirerende dag
Referent: Kirsten Halskov Madsen

