Medicinsk cannabis i behandlingen (Aarhus)
Underviser|

Medicinsk cannabis er blevet en del af behandlingen af visse patientgrupper, herunder i det palliative forløb.
Medicinsk cannabis har både fordele og ulemper, og begge bør man som behandler kende til i den praktiske
hverdag. Det gælder behandling af neuropatiske smerter, kvalme og ikke mindst den sidste levetid.
Medicinsk cannabis har siden 1.1.2019 været gratis til alle døende patienter. Det betyder, at det tænkes ind som
en fast del af vores sundhedssystem.
Derfor er det også vigtigt, at man som fagperson er klædt på til at forstå hvilke muligheder men også bivirkninger,
der ligger i cannabis. Og ikke mindst hvordan medicinsk cannabis passer ind i den traditionelle behandling og
hvilke krav der er til ikke mindst lægen.
For er det alle patienter, der vil kunne få glæde af behandling med cannabis? Hvad har man af erfaringer med
medicinsk cannabis i fx det palliative forløb og hvad skal man være særligt opmærksom på, når man vejleder om
brug af cannabis. Ikke mindst bivirkningerne er det vigtigt at kende til.
Din egen autorisation og rolle kan også komme på spil. Du må fx ikke selv hverken bestille eller udlevere ulovlige
produkter og al medicinsk cannabis som indgår i behandlingen skal være ordineret af en læge og udleveres fra
apoteket. Hvad gør du så med medicin bestilt over nettet?
På dagen belyser Vibeke Manniche fordele og ulemper og ikke mindst medicinsk cannabis rolle ifht smerter,
kvalme og kramper. Hun kommer også ind på faldgruberne ved netop medicinsk cannabis både for patienten men
også for fagpersonerne.
Læge Vibeke Manniche giver unik indsigt i fremtidens brug af medicinsk cannabis og giver dig tilstrækkelig, faktuel
viden så du som fagperson kan navigere i dette svære område.
Kurset afsluttes med kursusbevis.
Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt
vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.
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Tilmeld dig online på www.livakurser.dk
Har I styr på medicinhåndteringen? (Aarhus)

placering : Helnan Marselis Hotel Dato: 25/11-2019
I 2018 blev næsten 200.000 rapporter om utilsigtede hændelser afsluttet i Dansk Patientsikkerheds-database.
Heraf 66 % fra kommunerne, hvor fejlmedicinering er den hyppigst rapporterede form for utilsigtede hændelser.
Fejlmedicinering dækker over, at borgeren får det forkerte lægemiddel i den forkerte dosis, på|...
Pris:2395 kr. (ex. moms) - kun ved tilmelding inden d. 16/11-192995.00 kr. (ex. moms)

Korrekt brug af smertestillende medicin (Foredrag)

placering : Dato: 30/11--0001
Smertestillende medicin udgør en stor del af de ældres medicinforbrug. Det kan fx skyldes smerter fra
bevægeapparatet eller smerter som følge af terminal sygdom. I nogle situationer afføder den smertestillende
medicin fortsatte smerter, ligesom den kan have uheldige bivirkninger. Smertestillende medicin kan være |...
Pris:2395 kr. (ex. moms) - kun ved tilmelding inden d. 16/11-192995.00 kr. (ex. moms)
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Ritualer og ritualers betydning (In-house)

placering : Hele landet Dato: 30/11--0001
Har I en politik for hvilke ritualer I tilbyder jeres beboere og disses pårørende ved livets afslutning? Er svaret nej,
tilbyder vi en meget interessant temadag med fokus på ritualers store og ofte oversete betydning ved dødsfald.
Erfaringer viser at det er ret tilfældigt, hvilke ritualer den døende og dennes p|...
Pris:2395 kr. (ex. moms) - kun ved tilmelding inden d. 16/11-192995.00 kr. (ex. moms)
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