Inspirationsinternat

Samarbete för tryggare hemsjukvård
Inbjudan vänder sig till läkare och sjuksköterska i hemsjukvård
Läkaren och sjuksköterskan har en nyckelroll om hemsjukvården skall kunna utvecklas till ett tryggt alternativ
till sjukhusvård för den som är gammal och sjuk. I denna workshop får ni möjlighet att utveckla ert samarbete
och dela erfarenhet med andra. En framförhållande personcentrerad vård baserad på kompetens och etisk
reflektion kommer att vara en röd tråd i programmet.

Datum:

19-20 november 2014

Plats:
Kostnad:

Infra city Upplands Väsby Hitta hit
Internatet är kostnadsfritt men ni står själv för er resa.

Anmälan:

Anmäl dig här
Observera att läkare och sjuksköterska ska anmälas tillsammans. Antagningen stänger
när internatet är fullt dock senast den 1 oktober. Först till kvarn gäller.

Dag 1
09.30 – 10.00

Registrering och kaffe

10.00 – 10.20

Bättre liv för sjuka äldre - vi är på rätt väg
SFAM, Vårdförbundet och SKL hälsar välkommen

10.20 – 12.15

Mesta eller bästa vård
Egna fall och gemensamt erfarenhetsutbyte.
Gunnar Carlgren, verksamhetschef LAH, Östergötland

12.15 – 13.15

God lunch

13.15 – 14.30

Vårdplanering skapar trygghet - struktur för teamarbete
Hur jobbar vi hos oss?
Solweig Wanland, allmänläkare i Götene, Västra Götaland

14.30– 15.00

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

Kaffe

15.00– 16:30

Ingen på sjukhus i onödan!
Beslutsstöd, webbkollen, trygg hemgång med mera
Maj Rom och Ejja Häman Aktell, Sveriges Kommuner och Landsting

16:30– 16.45

Gemensam summering

16.45– 18:00

Möjlighet till promenad och bad

18.00

Gemensam middag

Dag 2
08:30 – 09:00

Reflektion från gårdagen

09:00 – 10:10

Hembesök gör skillnad
Lena Pomerleau, allmänläkare, Boo Vårdcentral, Stockholm
Kaffe under tiden

10:10 – 11:30

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt
Maria Eriksdotter, Professor/överläkare, Karolinska Institutet, SveDem
Sonja Modin, allmänläkare, SFAM

11:30 – 12:30

God lunch

12:30 – 14:00

Möjlighet att välja att få vård i hemmet vid livets slut
Gunnar Carlgren, verksamhetschef LAH, Östergötland

14:00– 15:00

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!
Planera att göra på hemmaplan

Teamarbete i hemsjukvård genomförs i samarbete mellan Svensk Förening för
Allmänmedicin, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting
Work-shopen är en del av Bättre liv för sjuka äldre, nationella överenskommelsen
mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att förbättra
vård och omsorg till sjuka äldre.
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