Nytt fra 4.prosjekt i Narva og Tallinn.

4.prosjekt fra Stiftelsen Diakonova går mot slutten.
25 hjelpepleiere har avslutningfest i Tallinn 30.sept og 26
hjelpepleiere har avslutningsfest i Narva 4.okt. 2016.
Det er da utdannet 165 hjelpeleiere i Tallinn og Narva.
Det er skrevet 7 lærebøker i sykepleie, sykdomslære, etikk og
kommunikasjon, Aldring. Nå gjenstår 8 bok med tema Palliasjon.

Narva.
Det lønnes en sykepleier og en hjelpepleier i Narva av Stiftelsen
Diakonova fram til 1.2.17. Vi ønsker å fortsette å lønne en sykepleier i
2 nye år, noe vi ser det er stort behov for på hospice i Narva.
Sykepleier Larissa gjør en svært god jobb, som rollemodell,
medmenneske, underviser, holdningsendrer m.m.
De er godt i gang med hospice i Narva. De har ikke egen avdeling,
men 8 senger i en pleieavdeling. Der har det skjedd stor forandring i
holdninger , sykepleie og omsorg for døende og deres familier.
De har et stille rom, hvor familiene kan få tatt avskjed .
Her er det stort behov for veiledning og kursing fremover i tid.

To sykepleiere/ hjelpepleiere har hospitert på Hospice Lovisenberg i
Oslo to ganger i året. Det har vært av uvurderlig betydning for hospice
i Narva. Fra 2017 blir det 1uke hospitering i året på Lovisenberg.
Vi er stort takk skyldig Livisenberg Diakonale Sykehus for
hospitering og fysisk og psykisk støtte i disse prosjektene. Sykehuset
støtter prosjektet økonomisk.

Det har også vært hospitering fra Narva til Tallinn Diakonale Sykehus
flere ganger i året. Dette har tolken Piret Pordelo-Tomingas hatt
ansvar for og hospitantene har bodd i Tæhe 32, som Stiftelsen
Diakonova leier.
Det er avholdt 5 hospice-konferanser i Narva, den 6.konferansen
avholdes 5.okt. 2016.
Lege og sykepleiere fra Hospice Lovisenberg har deltatt hvert år med
aktuelle tema som: Hospice-filosofi, smertelindring, god sykepleie for
den døende pasienten m.m.
I år kommer overlege Are Normann og avdelingssjef Joran Slaaen.
Dr. Are Normann skal gå i avdelingene i 2 dager for å veilede leger i
smertebehandling, konkret morfin-behandling. Dette ser de frem til og
vi i prosjektet er glade for at dette er mulig.
Det er store endringer i Narva. Lederne kan fortelle at det merkes på
sykehuset at de ansatte har fått ny kunnskap og at holdninger er
endret. Dette gleder prosjekt-leders hjerte!

Tallinn.
Tallinn Diakonale Sykehus, Tallinna diakooni haigla, TDH ble
godkjent som kurssenter i august 2015.
De holder interne og eksterne kurs og er svært aktive. Dette er svært
hyggelig og vi overleverer gjerne stafett-pinnen videre til leder i
kurskomiteen. Lærebøker, fagplaner, timeplaner, forberedelser på
estisk og russisk gis over til kursenteret i desember 2016. Målet er at
de skal bli selvhjulpne, noe vi ser skjer. Tolken Piret kan tenke seg å
ta over undervisning for nye hjelpepleier-elever, noe det er stor
etterspørsel etter. Men de trenger penger! Alt koster, også i Estland.
Hjelpepleiere og sykepleiere fra TDH har også hospitert på Hospice
Lovisenberg to ganger i året.
TDH har tatt imot mange hospitanter fra Narva og hjelpepleier-elever
fra Tallinn og Norge. Dette har vært av stor betydning både for
sykehuset og for elevene/hospitantene.
I Tallinn arrangeres Hospicedag hver høst i forbindelse med den
internasjonale hospicedagen, som er 7. oktober. I år arrangeres dagen
3.oktober. Da blir alle pårørende invitert, som har mistet noen siste
året. Det er mange dødsfall i året og mange pårørende kommer og
deltar den dagen. Det tennes tre lys , et lys for de som er døde, et lys
for familien og et lys for de som jobber på hospice.

KVT , Kristen videregående skole Trøndelag er i praksis på TDH en
gang i året. Deres praksisperiode starter 30.okt i år.

