Vårdens medarbetare

Seminarieserie: Välkommen
till webbinarier om nära vård
Fyra webbinarier: 13 oktober,
19 november, 1 december och
11 december 2020.
Digitalt via Teams från GR i Göteborg.

INNEHÅLL
Seminarieserie: Vårdens medarbetare

NÄRA VÅRD är en omställning inom hälso- och sjukvård och omsorg

med syfte att ge en vård som är bättre anpassad efter dagens behov.
Vården och omsorgen ska vara tillgänglig, bygga på ett proaktivt och
personcentrerat förhållningssätt samt utföras genom god samverkan
mellan vårdgivare utifrån patienters och brukares behov och inte utifrån hur organisationerna ser ut. Primärvården, där kommunerna utgör
en del, ska vara navet i all hälso- och sjukvård.
Men vad innebär omställningen till nära vård i praktiken?
Inom ramen för GR-projektet Vårdens medarbetare bjuder vi in dig
som arbetar inom kommunens hälso- och sjukvård eller vård och omsorg, till en seminarieserie om Nära vård ur olika perspektiv. Efter varje
seminarium ges möjlighet att ställa frågor och ha en dialog. Genom att
låta er ta del av andras arbetssätt och erfarenheter vill vi inspirera och
ge nya infallsvinklar till era egna verksamheter.
Seminarierna är kostnadsfria och hålls digitalt. Du deltar på de
seminarier du vill och anmäler dig via länkarna på nästa sida.
Vi skickar Teams-länk någon dag innan aktuellt seminarium.
Läs mer om nära vård och projektet Vårdens medarbetare på
goteborgsregionen.se/naravard

MÅLGRUPP FÖR SEMINARIERNA

Chefer och medarbetare inom vård
och omsorg samt hälso- och sjukvård
med intresse för omställningen mot
nära vård.

TID OCH PLATS

Digitalt via Teams 13 oktober,
19 november, 1 december och
11 december 2020.

UPPLYSNINGAR

Anna Haglund, 031–335 51 76,
anna.haglund@goteborgsregionen.se
Lena Mogren, 0708 92 94 34
lena.mogren@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY

När du anmäler dig till en kurs registrerar vi dina personuppgifter i våra
administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

Läs om
seminarierna
på nästa sida

www.goteborgsregionen.se

INNEHÅLL
Seminarieserie: Vårdens medarbetare
SEMINARIUM 1: Johan Lindström, förvaltningschef på
Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun
I samverkan mellan region och kommun har Eskilstuna kommun skapat
multiprofessionella hemrehabteam som ska ge ökad trygghet för den enskilde. Johan Lindström ser att denna modell tillsammans med till exempel
digitala hjälpmedel kan ge förutsättningar för ökad självständighet och
minskat behov av att besöka olika vårdinrättningar. Det är ett förändringsarbete mot en mer nära vård. Läs mer om Eskilstunas arbete på SKR:s
webbsida.

SEMINARIUM 2: Magnus Zingmark, FoU-ansvarig på
Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser blir en
win-win-situation för individ och samhälle. Demografiska förändringar,
en utökad hälso- och sjukvård i hemmet och omställningen till en nära
vård kommer att öka behovet av kommunala insatser. Ett större fokus på
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser kommer vara
avgörande om vi ska klara framtidens utmaningar när det gäller personella
och ekonomiska resurser. Ämnen som tas upp vid seminariet:
• Effekter och kostnadseffektivitet av hälsofrämjande, förebyggande
och rehabiliterande insatser.
• Samverkan – internt i kommunen och med externa aktörer.
• Utmaningen i att ställa om från reaktiv vård och omsorg till ett
proaktivt hälsofrämjande fokus.

SEMINARIUM 3: Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik
på Uppsala universitet och spetspatient
Sara har räknat ut att hon, som har Parkinsons sjukdom, varje år tillbringar en timme med sin neurolog och 8 765 timmar med egenvård. Hon är
spetspatient vilket innebär att hon är expert på sin egen sjukdom, i sin egen
vardag. Nu forskar hon på hur hon som patient kan använda sig av digitala
verktyg och egenmätningar för att förbättra sin hälsa.

SEMINARIUM 4: GR rapporterar från de olika delprojekten
I projektet Vårdens medarbetare
• Beskrivning av hur kommunerna i GR ser på Nära vård-omställningen.
• Resultat från arbetet med den digitala kompetensplattformen.
• Forskning och utveckling kring nära vård ur ett kommunalt perspektiv.

SEMINARIUM 1
Tid: 13 oktober kl. 10.30-11.30
Plats: Digitalt via Teams.
Anmäl dig till seminarium 1

SEMINARIUM 2
Tid: 19 november kl. 10.30-11.30
Plats: Digitalt via Teams.
Anmäl dig till seminarium 2

SEMINARIUM 3
Tid: 1 december kl. 13.00-14.00
Plats: Digitalt via Teams.
Anmäl dig till seminarium 3

SEMINARIUM 4
Tid: 11 december kl. 10.30-12.00
Plats: Digitalt via Teams.
Anmäl dig till seminarium 4

www.goteborgsregionen.se

