Workshop: Hur säkerställer hälso- och
sjukvården och socialtjänsten ett tryggt liv
hemma?
SKL har under 2019 tilldelas medel från regeringen för att identifiera framgångsfaktorer och
svårigheter inom bland annat hemsjukvården. Syftet är att stödja hälso- och sjukvården och
socialtjänsten att minska återinskrivningar och trygga en sammanhållen vård och omsorg i
hemmet utifrån lagen om samverkan vid utskrivning.
Ett väl fungerande teamarbete mellan personal på vårdcentral, sjukhusspecialister,
kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst är viktigt för att sköra personer ska känna
sig trygga hemma.
SKL bjuder därför in till två workshops under hösten (10 september och 18 november) där vi
tillsammans vid första tillfället diskuterar och samlar in information om:


Hemsjukvård och samverkan – vilka är framgångsfaktorerna och svårigheterna?



Förebygga inskrivning på sjukhus – hur arbetar socialtjänsten och hälso- och
sjukvården proaktivt för att förebygga inskrivning på sjukhus?



Arbetssätt – vilka nya arbetssätt är effektiva och redo för spridning och vilka kan vi
ta bort?

Du/ni som vill bidra i detta arbete är välkommen att delta kostnadsfritt i en eller båda av
SKL:s två workshops.
Anmälning till första tillfället 10 september görs via anmälningslänken nedan senast 2
september.
Anmälan och program för 18 november kommer skickas ut efter 10 september men boka
gärna av dagen redan nu i kalendern.
Resultaten från dagen kommer sammanställas inför fortsatt arbete med omställning till Nära
vård.

Datum: 10 september och 18 november kl. 9.30-16.00
(kaffe och smörgås serveras från klockan 8)
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Stockholm, lokal Bellman (Hitta hit)
Målgrupp: enhetschefer, handläggare, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare inom vårdcentral,
kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst. Vi ser gärna att ni kommer i team från region och
kommun.
Kostnad: Kostnadsfritt, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.
Eventuell kostnad för resa och boende ingår inte.
Anmälan: 10 september anmäl dig på denna länk (sista dag för anmälan 190902)
(anmälan till 18 november skickas ut efter 10 september)
Har du frågor kontakta:
Kristina Malmsten, kristina.malmsten@skl.se
Varmt välkommen,
Kristina Malmsten, handläggare sektionen för socialtjänst, SKL
Maj Rom, projektchef sektionen för hälso- och sjukvård, SKL

