Inbjudan

PALLIATIVA RÅDETS
UTBILDNINGSDAGAR 2018

Vad kan DU göra för a förbä ra kvaliteten på
vården i livets slut?
Kom Ɵll PalliaƟva rådets utbildningseŌermiddagar och lyssna Ɵll Greger Fransson,
läkare och registerhållare för PalliaƟva registret.
Greger diskuterar hur hela den pallia va vården kan beskrivas, vad som finns registrerat idag och hur
man kan använda sina resultat för a kvalitetssäkra den pallia va vården. Du kommer också a få ta
del av goda exempel i hur man arbetar med pallia v vård från länets kommuner och lands nget samt få
inspira on för a arbeta vidare på hemmaplan.

Välj mellan följande datum, kl 13-16:
18/10 i Katrineholm,
25/10 i Nyköping
8/11 i Eskilstuna
Målgrupp:

Chefer, läkare inom primärvård och sjukhus, vårdledare, utvecklingsledare, legi merad
personal och omvårdnadspersonal inom lands nget och kommunerna i Sörmland

Anmälan:

Bindande, outny jad plats debiteras med 300 kr. Vi bjuder på fika. Anmäl senast den
28/9 via >>Anmälningsformuläret på www.fou.sormland.se

Kontakt:

Marie Wallin, mejla info@fou.sormland.se

Pallia v vård är e begrepp som innehåller flera perspek v. Det är en vårdform, e förhållningssä och e
kompetensområde som sy ar ll a möta behov hos den enskilda pa enten och hos närstående när sjukdom
eller ålder gör a livet går mot si slut
Pallia va registret är e na onellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets
slutskede varit. Sy et är a förbä ra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som u ör vården.

180614

PalliaƟva rådet FoU i Sörmland i samverkan med Hälsoval, LandsƟnget Sörmland

Program

180925

PALLIATIVA RÅDETS
UTBILDNINGSDAGAR 2018

12.45

Registrering

13.00

Inledning

13.10

Greger Fransson - Registerdata, något vi kan ha ny a av

14.10

Kaﬀepaus

14.30

Greger Fransson –Registerdata, något vi kan ha ny a av

15.20

Anna Åström och Gunilla Bertlind
- Go exempel från verksamheten SSIH

15.50

Avslutning

16.00

Tack för denna gång

