INBJUDAN

FORSKARDAG 9/2

Nära vård i Sörmland
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Var med på en spännande dag med fokus på forskning och
samverkan i och om den nära vården!
Målgrupp

Alla som är intresserade av forskning inom Nära vård

Datum: 		

9 feb 2023

Tid:		

08.30 - 17.30

Plats: 		

Elite Hotell Eskilstuna >Hitta

Kontakt:		

marina.arkkukangas@fou.sormland.se

Anmälan:

Dagen är gratis och lunch och fika ingår, men anmälan är
bindande och outnyttjad plats debiteras med 500 kronor,
anmäl senast den 14 december via >anmälningsformuläret

Välkommen!

fou.sormland.se

PROGRAM
08.00 - 8.30 Fika och incheckning
Moderator: Helena Henningson, SKR

08.30

Varför en dag om forskning
inom Nära vård?
Inledning Marina Arkkukangas, FoUiS

08.45

Regiondirektör Jan Grönlund

09.00

Nära vård i Sörmland– forskning

09.45

Centrum för klinisk forskning

Karin Strömqvist Bååthe, doktorand FoUiS
Jonas Stier, professor MDU

Petri Olivius, forskningsdirektör CKF

10.15 - 10.45 Fika
10.45 Inspirationsföreläsning
		med Micael Dahlen
Författare, föreläsare
och ekonomiprofessor
vid Handelshögskolan i Stockholm

12.00 - 12.45 Lunch
12.45
13.15

14.30

Om följeforskning av utvecklingsarbetet Tillsammans för barnens
bästa i Sörmland. Utvecklingsarbetet ska resultera i en regional
samverkansmodell för barn och unga (0-18 år). Följeforskningen
kombinerar genombrottsmetoden och ett programteoretiskt
perspektiv på utvecklingsarbete.

Psykisk hälsa – barn i utsatthet

Om forskningsprojektet Unga med komplexa behov och de ungas
perspektiv på mötet med socialtjänst och psykiatri. Väsentligt är
betydelsen av relationskapande i kontakten med unga, upplevelsen
av empowerment eller delaktighet samt samverkan mellan olika
verksamheter.

Psykisk hälsa – Äldre

Psykisk hälsa barn
– Barn i utsatthet

Ungefär en tredjedel av alla över 65 känner sig nedstämda, eller
har en depression. De kan behandlas, bland annat med psykologisk
behandling, men endast få får del av detta. Kan telefonbaserad psykologisk behandling vara ett alternativ för att nå ut till fler?

Lina Larsson, forskningsledare FoUiS
och Osman Aytar, följeforskare FoUiS

Psykiska hälsa hos äldre

Mattias Damberg, överläkare i Västerås
och docent vid Uppsala universitet (UU)
Johnny Pellas, leg. psykolog, specialist i
neuropsykologi, doktorand vid UU

E-hälsa för äldre

E-hälsa hos multisjuka äldre med komplexa behov - fokus på samverkan mellan vårdgivare, professioner och multisjuka äldre samt deras
anhöriga. Presentation om en pilot med egenmonitorering i hemmet,
både från personalens samt de äldre deltagarnas perspektiv.

E-hälsa hos äldre
– framtidens arbetssätt

15.00 - 15.30 Fika

221029

Tillsammans för barnens bästa

Tillsammans för barnens bästa

Maria Liljeroos, universitetslektor vid LiU		
Marina Arkkukangas, FoU-chef och Anna
Åkerberg, forskningsledare vid FoUiS.

15.30

Om doktorandprojektet Nära vård och om olikheter i hur synen
på vetenskap, forskning och verklighet för med sig utmaningar och
möjligheter i hälsoarbetet. Alltmer betonas att beslut inom hälsoområdet ska vila på vetenskaplig grund, vilket sällan är entydigt eller
samstämmigt, så vad innebär det?

Om en satsning med en vuxenpsykiatrisk äldremottagning i Västmanland. Här integreras klinisk forskning i patientarbetet. Insamling av en
äldrepsykiatrisk kohort pågår då behovet av forskning inom epidemiologi, samsjuklighet, diagnostik och behandling är stor.

Anna-Lena Almqvist & Kitty Lassinantti,
båda universitetslektorer vid MDU

13.45

Nära vård och omsorg i sörmland

SIP – Individens delaktighet i samordnad planering

Om forskningsprojektet Delaktighet vid samordnad individuell
planering (SIP) för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning, med
syftet att undersöka delaktighet ur olika perspektiv och även titta på
de professionellas roll i detta.

SIP – individens delaktighet
Liv Nordström, doktorand MDU

16.00

Implementering

16.45

Paneldiskussion

17.30

Tack för idag!

Ulrica von Thiele Schwarz, leg psykolog
och professor i psykologi vid MDU

Implementering

För att göra skillnad måste Nära vård implementeras. Det gäller i allt
från personliga möten med vården till organisationer som samverkar på nya sätt. Ulrica beskriver praktiskt hur Nära vård kan bli till
nytta, genom forskningsbaserad implementering.

!

Läs mer om föreläsningarna

