Inbjudan

TRYGG, SÄKER
& EFFEKTIV
UTSKRIVNING
för

HELA SLÄKTEN!
Den 5/9 2017

Närvård Sörmland och FoU i Sörmland arrangerar 2017 släk räﬀ för Söderman,
Ester och alla andra släk ngar – en mötesplats för medarbetare i kommuner
och lands ng, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg ll sköra
äldre. Kom och inspireras av arbeten som pågår runt om i landet för trygg,
säker och eﬀek v utskrivning.
Tid och plats: Den 5 september 2017, kl 9-16 (kaﬀe och registrering kl 8-9)
Plats: Elite Hotell i Eskilstuna (boka överna ning med koden ”tryggocheﬀek v”) >>karta
Årets tema: Trygg och eﬀek v utskrivning från sjukhus.
På programmet: Plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller
Pris: 1200 kr
Anmälan: Bindande anmälan senast 20 augus via >> anmälningsformuläret

Det är mycket på gång!
I Sörmland pågår e intensivt arbete med a ta fram och prova nya riktlinjer
u från lagens inten oner för a skapa en trygg, säker och eﬀek v utskrivning.
Många verksamheter i länet har redan börjat prova nya arbetsformer. Det och
mycket annat som pågår i länet kommer vi a berä a om i olika seminarier. Vi
kommer också a få ta del av nyheter från andra delar av landet.

Kontaktpersoner:

170329

maj.rom@dll.se
anita.segring@fou.sormland.se

076-766 76 02
0739-501 478

Program
TRYGG, SÄKER & EFFEKTIV
UTSKRIVNING
Den 5 september 2017 kl 8 - 16

8.00 Kaﬀe och registrering
9.00 Välkommen ll Eskilstuna,
Kommunchef Eskilstuna kommun
Jakob Sandgren, ordförande i gemensamma nämnden (NSV)

9.20 A åldras i en ny d,
Bodil Jönsson, professor emerita och förfa are

10.10 Fram dens nära vård,
Emma Spak, samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och Lands ng

10.30 Fruktstund/mingel/förfly ning
11.00 Seminariepass 1, välj mellan fyra spår:
Trygg och eﬀek v utskrivning i Sörmland – dags a förverkliga överenskommelsen om
Samverkan vid utskrivning från sjukhus.
A ligga steget före – bra planering, koll på läget och förebyggande arbete gör skillnad
En trygg och smidig resa genom vården – nya arbetssä gör livet tryggare för pa enten
Vård i hemmet - från vård på sjukhus ll vård i öppna former och i hemsjukvård

12.00 Lunch, mingel, utställare
13.15 Seminariepass 2, välj mellan fyra spår:
Läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg
A vara anhörig
Förändra radikalt – ta med pa enten i processen med stöd av designmetodik
Släktskvaller – vi berä ar för varandra. Anmäl din medverkan ll nicoline.vackerberg@ju.se

14.15 Kaﬀe
14.45 A arbeta i en ny d
Anne e Nilsson, utvecklingsstrateg, Region Jönköpings Län

15.30 Seniorpanel
Maj Rom, närvårdsöverläkare Lands nget Sörmland
Johan Lindström, förvaltningschef Eskilstuna kommun

170329

15.45 Stafe en går vidare

