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Riksforum för Sjuksköterskor
inom äldrevård
Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård bjuder in
till årets fortbildningskonferens, Riksforum för Sjuksköterskor
inom äldrevård. Konferensen vänder sig till dig som arbetar
som sjuksköterska inom äldrevården.

KONFERENSPROGRAM
Torsdagen den 13/9

Fredagen den 14/9

09:00

Registrering och utställarbesök

8.15

09:30

Konferensen öppnas av moderatorn
Kristina Iritz Hedberg är ordförande för
Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård,

Svensk sjukvård behöver omvårdnad –
en kommunikationsinsats sjösatt av Svensk sjuksköterskeförening, Ing-Marie Moegelin, leg sjuksköterska, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor, Svensk sjuksköterskeförening

09:40

Demensresan och nationella riktlinjer.
Wilhelmina Hoffman är geriatriker, rektor och
chef för Silviahemmet och chef för Svenskt
Demenscentrum.

08:45

Samvetsstress och compassion inom vården,
Eva Styrwoldt, anestesisjuksköterska
och ambulanssjuksköterska, Monica Lundqvist, är
legitimerad psykoterapeut (KBT) och socionom.

10:45

Bensträckare och utställarbesök

9.45.

Kaffepaus

11:00

Fem strategier för bemötande av busiga
vårdtagare. Ola Polmé, leg. Sjuksköterska och
demensvårdsutvecklare, författare och innovatör

10.15.

12.30

Lunch och utställarbesök

13.30

Reflekterande KRAFT-givande samtal.
Mia Berglund, leg. sjuksköterska och docent i
omvårdnad, Catharina Gillsjö, distriktssköterska
och fil. doktor i omvårdnad, Cecilia Åberg,
distriktssköterska och adjunkt.

Om det ändå kunde bli måndag snart! En föreläsning om välfungerande team och arbetsgrupper. Gunilla Matheny, distriktssköterska 		
med specialisering på vård i livets slutskede,
författare, pedagog, expert på anhörigstöd och
uttryckande konstterapeut.

11:00

Bensträckare och utställarbesök

11:15

Gunilla Matheny Fortsättning

12:15

Moderator sammanfattar och avslutar dagens
program.

12:30

Dagen avslutas med gemensam lunch t.om. kl 13.30

15:00

Kaffe och utställarbesök

15:30

Sårbehandling. Margareta Grauers,
dermatologisjuksköterska

När: 13 - 14 september 2018 Var: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Priser och rabatter:

I priset ingår lunch och kaffe båda dagarna. Moms tillkommer.
Boka-tidigt-pris för bokning innan 30 juni: 3 295 kr.
Boka-tidigt-pris för bokning innan 13 aug: 3 495 kr
Fr.o.m. 14 augusti ordinarie pris: 3 695 kr.
500 kr i medlemsrabatt på samtliga priser för medlemmar i Riksföreningen
för sjuksköterskan inom Äldrevård.

Anmälan till konferensen:

https://www.kui.se/foretagsutbildning/aldreomsorg-hemtjanst/riksforum-sjukskoterskor-13-14-september-2018/
www.kui.se/riksforum2018

