Konferens
Nollvision – från teori till praktik
Utmaningar och lärande exempel på en
demensvård utan tvång och begränsningar
Fredag den 22 mars, kl 9 –16
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

SveDem
Svenska Demensregistret

Under rubriken Nollvision – från teori till praktik
arrangerar Svenskt Demenscentrum och Svenska
Demensregistret (SveDem) den tredje konferensen
om en demensvård utan tvång och begränsningar.
Mycket har hänt sedan 2013 då regeringen gav
tre myndigheter i uppdrag att ta fram stöd för
personer med nedsatt beslutsförmåga. Även
Svenskt Demenscentrum deltog i arbetet genom
att ta fram Nollvision, ett utbildningspaket för en
demensvård utan tvång och begränsningar.
Sedan dess har drygt 1 000 yrkesverksamma
inom vård och omsorg utbildats till Nollvisionsambassadörer. På många håll pågår en spännande
utveckling med hjälp av BPSD-registret, Checklista
Demens och SveDem. Engagerad och kunnig personal arbetar för en trygg och säker demensvård
utan tvångsåtgärder och rutiner som begränsar
personernas liv. Lärande exempel på det presenteras under konferensen i Ingenjörshuset i Stockholm.
Under konferensen presenteras även pågående
forskning från ett demensboende som arbetar
med Nollvision. Dessutom ger Inspektionen för
vård och omsorg, Myndigheten för delaktighet
och Socialstyrelsen sin syn på utvecklingen. Vilka
utmaningar ser de tre myndigheterna i dag?

		Program

Moderator

09.00–10.00
10.00–10.15

Förmiddag: Maria Eriksdotter, professor vid Karolinska
Institutet och registerhållare för SveDem

Registrering, kaffe och smörgås
INLEDNING

10.15–11.15
DET BÖRJADE MED ETT UPPDRAG
		Vad har myndigheterma gjort för att stödja
		
utvecklingen mot en nollvision? Vilka utmaningar
		
ser de i dag?
		Anders Bergh, utredare, Socialstyrelsen
		
		

Malin Ekman Aldén, generaldirektör,
Myndigheten för delaktighet (MFD)

		
		

Kaisu R Kull, inspektör, Inspektionen
för vård och omsorg (IVO)

		

Wilhelmina Hoffman, chef, Svenskt Demenscentrum

11.15–11.30

Bensträckare

11.30–12.00

PANELDISKUSSION

12.00–12.30 KATRINEHOLMS RIKTLINJER FÖR SAMTYCKE
		Eva Gyllman, MAS, Katrineholm
12.00 –13.00

Lunch

13.00 –13.30
		

”MEN DET ÄR JU MYCKET MYCKET BEMÖTANDE”
Resultat från ett forskningsprojekt

		Lena Östlund, adjunkt & Linda Johansson, lektor,
		
Hälsohögskolan i Jönköping samt Johanna Karlsson,
		Jönköpings kommun
13.30 –14.30 Så JOBBAR VI MED ATT FÖREBYGGA TVÅNG
		OCH BEGRÄNSNINGAR
		
Goda erfarenheter från demensboendet Strömsborg
		Monika Gustavsson, MAS, och Lina Berankyte		
Simeviciene, sjuksköterska, Arboga kommun.
14.30 –15.00

Kaffepaus

15.00 –15.30

LÄRANDE EXEMPEL

Eftermiddag: Wilhelmina Hoffman, chef vid Svenskt
Demenscentrum

Anmälan
Nollvision – från teori till praktik? Utmaningar
och lärande exempel på en demensvård
utan tvång och begränsningar.
22 mars 2019, kl 9.00–16.00
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm (T-banestation Hötorget).
Konferensavgift: 995 kr, exkl moms.
Lunch och fika ingår i avgiften.
Sista anmälningsdag: 5 mars
Anmälan är bindande men kan överlåtas
till en kollega till och med 5 mars.
Länk till anmälan: www.svedem.se
För frågor om konferensen,
e-post: svedem.karolinska@sll.se
tfn: 08 585 897 83

		Välkommen!

SveDem

		OBS! Föreläsare ej klar
15.30 –16.00

PANELDISKUSSION OCH AVSLUTNING

www.demenscentrum.se

Svenska Demensregistret

www.svedem.se

