
 

 
TEMADAG  

 

Livskvalitet og mestring  
af livet med KOL 

 

PÅ ANKER FJORD HOSPICE 
31. oktober 2019 kl. 08.30-16.15 

 
 Kan der pustes liv i KOL patienter? 

 
 Hvilken retning blæser palliation af KOL 

patienter i 2019? 
 

 Hvordan undgår personalet af tabe  
 pusten? 



Dagens program: 

08.30-08.55  Registrering af deltagere. Der serveres      
    boller og kaffe/te. Udstilling 
 

08.55-09.10   Velkomst samt kort præsentation af udstillere.  
 

09.10-09.25   Anne Brandt, direktør for Lungeforeningen 
  - kort oplæg 
 

09.25-10.25   Lene Metner, psykolog og administrerende  
  direktør i PsykologCentret Viborg-Skive. 
 

10.25-10.55  Pause. Udstilling 
 

10.55-12.00  Anne Brandt 
 

12.00-12.30  Pernille Tommerup, musikskolelærer arbejder med   
  sang, stemmetræning og kor ved Ringkøbing-Skjern Musik 
  skole 
 

12.30-13.30  Frokost—let anretning. Udstilling 
 

13.30-14.30  Camilla Mousing, Cand.Cur., lektor ved sygeplejeuddannel-
  sen i Randers, VIA University College. 
 

14.30-15.00  Kaffe. Udstilling 
 

15.00-16.00  Ingeborg Farver-Vestergård, psykolog., og ph.d. i  sundheds
  psykologi, ansat ved Enhed for  
        Psykoonkologi og Sundhedspsykologi 
 

16.00   Afslutning 

Livskvalitet og mestring af livet med KOL 



Præsentation af foredragsholdere 

Anne Brandt: 
Palliative behov for mennesker med lungesygdom. Et kritisk blik på gabet i mødet 
mellem de eksisterende tilbud og borgerens palliative behov—og kan vi finde nye 
løsninger? Hvordan lykkes vi med palliation til lungesyge i den kommende udflyt-
ning af patienter til primær sektor, er almen praksis og kommunerne klar? 
Hvordan drager vi nytte af den flotte erfaring fra kræftområdet, herunder hospice-
tilbud. Et indlæg med masser af patientstemmer og hands on ekstempler på tiltag 
fra Lungeforeningen. 
 
Lene Metner: 
Har holdt oplæg og undervist på nationale og internationale konferencer, især 
omkring den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende tilgang til menne-
sker. Forfatter bag bøgerne KRAP. (Kognitiv, resourcefokuseret og anerkendende 
praksis.) 
Mestring af KOL & livskvalitet—med KRAP som underlag. 
 
 
Pernille Tommerup: 
Ringkøbing-Skjern musikskoles Lunge-kor kommer på besøg med sang, stem-
metræning og åndedrætsøvelser. Glæden ved at synge sammen med andre er 
en væsentlig motivation for træning i Lunge-koret. Lungekoret er et godt supple-
ment til den behandling man får for sin lungesygdom, og mange oplever det som 
værdifuldt at mødes med andre i samme situation.  
 
 
Camilla Mousing: 
”Palliative indsatser til patienter med KOL”. Fokus på patientens perspektiv, hvor-
dan opleves det at leve med KOL? 
Fokus på de sundhedsprofessionelles indsats—hvordan kan de identificere og 
imødekomme patienternes palliative behov.  
Hvilke tiltag er der brug for, og kræves der særlige forudsætninger at varetage 
palliative behov hos disse patienter?  
 
 
Ingeborg Farver-Vestergaard: 
Arbejder som klinisk psykolog ifm. KOL rehabilitering ved Århus Universitetsho-
spital. Forsker i psykologisk behandling af angst og depression ved KOL med ud-
gangspunkt i mindfuldness og den medfølelsesfokuserede tilgang (Compassion) 
”Klarhed, Omsorg og Længere holdbarhed i arbejdslivet”.  



Udstillere - et besøg værd! 

 

 

Zibo Athene A/S 

 Trykaflastende madrasser og puder, sansestimulerende  

hjælpemidler 

 

 

RPC.dk, ReligiøsPædagogiskCenter 

 Specialboghandel inden for emnerne teologi, religion og  filosofi. 

 

 

Botved 

Hjælpemidler 

 

Abena 

Sygeplejeartikler 

 
 

 

  
 

 

Tilmelding først til mølle princippet. Pris kr. 950, 

Tilmelding er bindende. 

Tilmeldingsblanket findes på Anker Fjords hjemmeside : 

www.ankerfjordhospice.dk.   

under arrangementer og temadag. 

 

 


