DATO OG UNDERVISERE

TILMELDING
Undervisere på kurset er:

Navn:



Præst Susanne Troelsgaard og psykolog Kim
Carlsen fra Hospice Limfjord

Adresse:

Kommunikation

Tlf.. Nummer:
E-mail:

Kurset afholdes på Hospice Limfjord

EAN nummer:
Kursusnavn og dato:
Tilmelding er bindende og mailes eller
faxes til Hospice Limfjord senest
den 1. maj 2018

den 14. maj fra kl. 8 -15
Pris: 750 kr. pr. deltager incl. forplejning.
Tilmeldingsfrist 1. maj 2018
Tilmeldingen er bindende. Max 12 deltagere.
Kurset er støttet af donationsmidler til Hospice
Limfjord med et ønske om at udbrede den viden og
erfaring som hospice har oparbejdet.

Hospice Limfjord
Kompagnigade 11
7800 Skive
Tlf.: 96148700
Fax: 96148729
e-mail: bmp@hospicelimfjord.dk

At turde at tale om døden
Et kursustilbud fra Hospice Limfjord
til sygeplejersker

Kommunikationskursus for sygeplejersker
Velkommen til et
kursus med fokus
på samtalen med
den uhelbredeligt
syge patient.

Indhold på kurset:

Undervisningsform:

Kommunikation vil blive belyst ud fra to
forskellige vinkler:

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, drøftelser samt små samtaleøvelser
ud fra cases, som beskriver en tænkt men
realistisk samtalesituation.



En teologisk vinkel og



En psykologisk vinkel

Er der emner, der er for vanskelige at tale
om? For hvem?
”Samtalen” - et værktøj der skal betjenes
med hele kroppen
Kurset henvender sig til sygeplejersker, som i deres arbejde har samtaler med alvorligt syge og døende
og deres pårørende, og som ønsker
at blive bedre rustet til at tage disse samtaler.
I disse samtaler er der behov for at
kunne se, høre og lytte, så samtalen bliver en personlig samtale,
hvor patienten føler sig mødt.
De fleste klager i vores sundhedsvæsen i dag handler om oplevelse
af dårlig kommunikation.
.

Hvornår har du sidst sagt ”død” til en patient?
Skal vi altid bevare håbet?
”Er det min skyld sygeplejerske—hvad har
jeg gjort?”
Dette er nogle af de spørgsmål og emner,
der vil bliver givet oplæg om og drøftet på
kurset. Du har som deltager ligeledes stor
mulighed for at bringe emner på banen.

