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Kommunledningsförvaltningens brevlåda
Välkommen med din anmälan till - Riv murarna bygg nära vård tillsammans 2 oktober

Dags att anmäla sig till konferensen, Riv murarna bygg nära vård tillsammans
2 oktober
Fysisk plats
Stockholm
Tid 10.00-15.30 (fika från 9.00)
Digital Konferens (för er som inte har möjlighet att delta på plats)

15.30-17.00
Tema
Riv murarna - Bygg nära vård - Tillsammans
Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Därför pågår en omställning till en mer nära vård på lokal,
regional och nationell nivå. SKL:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och landstingens/regionernas
arbete. Därför bjuds du in till en dag med fokus på den omställning av svensk hälso- och sjukvård som krävs för att
kunna möta patientens behov och framtidens utmaningar.
För att lyckas att forma en Nära vård behöver vi riva murar och bygga broar mellan aktörer, där vi oavsett
profession har förutsättningar för att göra det lilla extra och vara säkra på att nästa kollega tar emot stafettpinnen
tryggt och säkert. Organisatoriska gränser ska inte få vara ett hinder för att ge bästa möjliga vård. Det handlar att
byta fokus från organisation till relation.
Konferensen vänder sig till dig som finns i kommun eller landsting och arbetar med verksamhetsutveckling,
patientföreträdare, medarbetare, verksamhetsnära chefer och fackförbund.
Några programpunkter
Vi gästas bland annat av vårt grannland Finland där vi får ta del av deras arbete med att förändra hälsotjänstutbudet
som erbjuds till invånarna. Hemsjukuset i Kalmar, en modell för framtidens primärvård är på besök och Hälsostaden
i Ängelholm berättar om hur samverkan är möjlig.
Anna Bergholtz och Ulf Nordqvist är våra moderatorer för konferensen och de kommer att ge oss samtal i mörkret
och ge oss inspiration genom musik.
Se hela programmet här
Digital konferens samma dag
För dig som inte har möjlighet att delta fysiskt på konferensen erbjuds en digital konferens samma dag kl 15:3017:00 där du får möjlighet att möta några av föredragshållarna och deltagare på konferensen. Det blir helt enkelt
ett koncentrat av den fysiska konferensens innehåll med möjlighet att ställa frågor och diskutera online.
Anmälningslänk
Sista anmälan 12 september
Hoppas du har möjlighet att delta fysiskt eller digitalt!
Tillsammans river vi murar och bygger broar.
Med vänliga hälsningar
Sveriges Kommuner och Landsting
Emma Spak
Samordnare Nära vård

Kontaktperson innehåll:
Hanna Lundstedt
Konsult personcentrerad vård
hanna.lundstedt@skl.se

