Velkommen til

GENERAL FORSAMLING
OG ÅRSMØDE 2022
Hospice Forum Danmark indbyder herved til årsmøde med generalforsamling.

TID OG STED:
LØRDAG D. 2. APRIL 2022
KL. 09:00 - 16:00
Trinity Hotel og Konference Center,
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

”HVEM SVIGTER VI I DEN PALLIATIVE INDSATS” v. Kristoffer Marså
Kristoffer er læge på Arresødal Hospice og har gennem
en årrække forsket i bl.a.
hvordan livet kan leves bedst
muligt, når sygdomme sætter
daglige begrænsninger og
tankerne begynder at kredse
om døden.
Oplægget sætter fokus på de
mennesker, som vi ikke i tilstrækkelig grad formår at
give et tilbud om lindring sådan som den palliative
indsats er skruet sammen i dag.

DAGENS PROGRAM:
09:00 - 09:30

Registrering & kaffe m. brød

09:30 - 10:30

Ordinær generalforsamling

10:45 - 11:15 ”Hvem skal vi fremadrettet være
			 forening for?” v. landsformanden
11: 15 - 12:00 ”Musikterapi i den palliative behand
			 ling” v. Karen Humle
12:00 - 13:00

Frokost

13:00 - 14:15 ”Hvem svigter vi i den palliative
			 indsats?” v.Kristoffer Marså
			 Kaffepause og diskussion
14:45 - 15:45 ”Livets Tone” v. Karen Humle og
			
Kirsten Beyer-Karlshøj
15:45 - 16:00

Afrunding v. landsformanden

TILMELDING:
Bindende tilmelding sker elektronisk på siden:

www.hospiceforum.dk/tilmeldingaarsmoede
Senest onsdag d. 16. februar 2022 kl. 12:00.

DELTAGERBETALING:
Pris for medlemmer 550 kr. hvad enten man deltager i hele
dagen eller kun i årsmødet.
Pris for ikke-medlemmer 700 kr. for deltagelse i årsmødet.
Ved tilmelding efter fristen lægges 100 kr. på deltagerprisen.
Betaling sker efter modtagelse af faktura fra kassereren.
Efter tilmeldingsfristen kan deltagerbetaling ikke refunderes.

”MUSIKTERAPI I DEN PALLIATIVE
BEHANDLING”

v. Karen Humle, huskunstner Skt. Lukas
Hospice
Musikken er en dør ind til følelserne og kan derved
åbne for de vigtige snakke og erkendelser i forbindelse
med døden. Samtidig er musikken også et sprog uden
ord, der rummer den kompleksitet og fornemmelse af
“noget større”, som ofte kan være en del af de eksistentielle overvejelser i den sidste tid. Karen Humle taler
med udgangspunkt i Total Pain-modellen samt erfaringer med den filosofiske samtale; Protreptik.

”LIVETS TONE”
v. violinist Karen
Humle & pianist
Kirsten Beyer
Karlshøj

Karen Humle vil fortælle om møder med
patienter og om den betydning musikken har haft.
De to musikere vil spille stykker fra deres udgivelse
Livets Tone, som indeholder både klassiske stykker og
kompositioner skabt i mødet med patienten.
Læs mere om oplægsholderne på:
www.hospiceforum.dk/aarsmoede2022

FIND MATERIALER TIL GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØDE HER:
www.hospiceforum.dk/aarsmoede2022

Giv livskvalitet i den sidste tid

