VÄLKOMMEN TILL

MAS MAR-dag - Strukturerat, systematiskt och
evidensbaserat förbättringsarbete lönar sig
Inbjudan riktar sig till dig som är Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig
för rehabilitering, arbetar som enhetschef eller utvecklingsledare i en kommun.
Utmaningarna är många och det gäller att på bästa sätt öka värdet för de mest sjuka äldre. I
det arbetet är kunskap om systematiskt arbetssätt och resultat ute i vardagen en viktig del.
Datum

4 december 2014

Plats

Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, 120 08 Stockholm, tfn 08-506 160 00

Webbsändning

Det finns möjlighet att ta del av dagen via en webbsändning. Anmäl ditt intresse via
anmälningslänken. Mer information skickas ut två veckor innan konferensdagen.

Anmälan

Anmälningslänk Anmäl dig senast den 31 oktober

Information:

Dagen kommer att innehålla:






Kunskap om att använda sina resultat
Patientsäkerhet med fokus på kvalitetsledningssystem
Kunskap om förbättringsarbete och spridning av nya arbetssätt
Information om en sammanhållen vård och omsorg – vad händer 2015?
Möjlighet till erfarenhetsutbyte

Arrangör är Sveriges Kommuner och Landsting och konferensen ingår i satsningen
Bättre liv för sjuka äldre som är kopplade till överenskommelsen med regeringen om
sammanhållen vård och omsorg.
Välkommen att anmäla dig. Det blir en inspirerande dag tillsammans med kollegor!
Bästa hälsningar,
Maj Rom
Projektchef
Bättre liv för sjuka äldre

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Eva Estling
Samordnare
Patientsäkerhet

PROGRAM
09.30

Kaffe och smörgås serveras

10.00–10.15

Välkomna – Bättre liv för äldre
Maj Rom och Eva Estling Sveriges kommuner och landsting

10.15–10.40

Vi gör skillnad!
Resultat från punktprevalensmätningar, Inkontinens, munhälsa -Senior alert
Kristina Malmsten

10.40–11.00

Leva livet bäst möjligt – resultat från BPSD-registret
Håkan Minthon

11.00–11.20

Vad vi lärt oss av "MEST SJUKA ÄLDRE" och hur vi gått vidare
Johnny Kvarnhammar, Osby
Kvalitetsledningssystem
Agneta Andersson SKL

11.20–12.00

Så här gör vi hos oss
-

Erfarenhetsutbyte

12.00–12.50

Lunch

12.50–13.15

HALT och Rena händer räddar liv
Inga Zetterqvist, Folkhälsomyndigheten
Framgångsfaktorer som förebygger vårdrelaterade infektioner
Eva Estling SKL

13.15–13.45

Äldre och läkemedel - Dosdistribution och ny webbutbildning för
omvårdnadspersonal
Karina Tellinger och Sofia Jonsson SKL

13.45–14.30

Jag vill ju kunna klara mig själv
Vardagsrehabilitering kontra specifik rehabilitering
Carita Nygren FSA

14.30–15.00

Har miljardsatsningarna gjort skillnad och vad händer 2015?
Maj Rom och Eva Estling
Avslut och eftermiddagsfika

Varmt välkommen!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

