Kvalitetsdagen Program 20191128: Hållbar primärvård – verktyg, innovationer och arbetsglädje
9.00 - 9.20

Fika med kaffe, te och smörgås. Mingla och besöka utställarna!

9.20 - 9.45
Stora salen
(1 tr)

SFAMs Kvalitet- och patientsäkerhetsråd hälsar välkomna ”Hållbar primärvård – verktyg, innovationer och
arbetsglädje”
Om resiliens i vården och hur vi får idéer att fungera i vår vardag, Rita Fernholm, SFAMQ
Vår egen hälsa och arbetsmiljö - hur har andra tänkt? Några reflexioner från kollegor i primärvården i Europa, Eva
Arvidsson, SFAMQ
Parallella sessioner (15 min + 5 min frågor /presentation)

9.50 - 10.55
Klubbrummet
(3 tr)

Restaurangen
(2 tr)

Stora salen
(1 tr)

11.05 - 11.35
Stora salen
(1 tr)

9.50-10.10
Hjärtsvikt, en väg till hållbar
struktur och förbättrad kvalitét
Jeanette Blomqvist,
Verksamhetschef Kungsängens
vårdcentral
Victoria Rouzdar, Specialist i
allmänmedicin, Kungsängens
vårdcentral
9.50-10.10
Personcentrerad vård - att
vända på ett perspektiv. Elin
Roos, distriktssköterska och
Hälsocentralschef

10.15-10.35
Hypertoni - hur öka andelen patienter som
når målblodtryck, hinder/möjligheter vid
Hässelby akademiska vårdcentral. Maria
Persson Bitr Verksamhetschef
Caroline Silfver ST-läkare
Pia Löf, hypertonisjuksköterska

10.40-11.00
Hur vi fick mer än varannan
patient att vilja sluta med Imovane.
Alvdal, ST-läkare,
Capio Vårdcentral Strömstad

10.15-10.35
10.40-11.00
Taskshifting mellan läkare och
Förbättrade förutsättningar för
sjukgymnast. Cecilia Nilsson
patienter och personal på drop-in
Verksamhetschef Capio Novakliniken
mottagningen. ST-läkare på
Rydsgård Oliver Willnow, leg.
Unicare VC Vetlanda
fysioterapeut
9.50-10.10
10.10-10.35
10.40-11.00
Förbättringar utifrån patientens
Den digifysiska vårdcentralen. Julia Schou, Kronikerlistor perspektiv – tjänstedesign.
projektledare Capio Ringen Online,
algoritmgenererade väntelistor
Linda J Bäckström,
specialist i allmänmedicin, Niklas
med riskstratifiering på basis av
distriktssköterska och
Malmborg, MAL, specialist i
journaldata, förskrivningar och
sektionsledare på Örnäsets
allmänmedicin, Susanne Carlgren,
lab/mätvärden. Mårten Segerkvist,
Hälsocentral, Norrbotten.
verksamhetschef, specialist i
specialist i allmänmedicin
allmänmedicin
Tryggare och mindre ensam som allmänläkare - vårt kontorslandskap ger oss en bättre arbetsmiljö!
Petter Tuorda, distriktsläkare och verksamhetschef, Cederkliniken i Piteå.

11.40 - 12.15
Stora salen
(1 tr)
12.15- 13.10

Standardvårdcentral för framtiden
Bengt Ardenvik, sjuksköterska, hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne.

13.10 - 13.50
Stora salen
(1 tr)
13.55 - 14.25
Stora salen
(1 tr)
14.25 - 14.55

Helen Bevan föreläsning via länk från Storbritannien, hon är ledande inom förändrings och förbättringsarbete inom
NHS (English National Health Service) och inspirerar även internationellt.

14.55 - 15.15

15.20 - 15.50
Stora salen

Stora salen (1 tr) Existentiell
Restaurangen (2 tr) Förbättringsarbete Klubbrummet (3 tr) Förbättrad
samtalsgrupp kopplat till
Skriv ut statiner Olof Guterstam, ST-läkare, hemsjukvård genom teamarbete.
åldrande
Stureby Vårdcentral.
Malin Sandberg, verksamhetschef
- ett förbättringsarbete riktat
Täby Vårdcentral, Rehab Nordost
mot äldres psykiska hälsa inom
Täby
primärvården. Carl Anton
Waltersson, psykolog,
Slottsskogens Vårdcentral.
Marie Olsson enhetschef och Maria Ohlson-Andersson chef för offentliga primärvården i Skåne. Rubrik på punkten ej
klar.

15.50 - 16.00

Avslutning och utmärkelse för bästa kvalitetsprojekt 2018

Lunch och tid för att besöka utställarna

Återhämtning på arbetet - vägen till bättre hälsa bland primärvårdsanställda? Lina Ejlertsson doktorand
folkhälsovetenskap
Fika - mingel och besök av utställare
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