Svensk sjuksköterskeförening 100 år 2010

PERSONCENTRERAD
OMVÅRDNAD
I EN TID MED SOCIALA MEDIER
OCH KUNSKAPSINTENSIV
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

INBJUDAN TILL KONFERENS
SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING inbjuder i samarbete med institutionen för Vårdvetenskap
och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Sigma Theta Tau International, Tau
Omega Göteborg, till en avslutande konferens med anledning av Svensk sjuksköterskeförenings
100-årsjubileum 2010.
Som tema för konferensen har vi valt att diskutera förutsättningarna för en personcentrerad
omvårdnad i en allt mer teknifierad och kunskapsintensiv vård. Sociala medier får en allt större
betydelse för informationsutbytet. Vården påverkas redan av patienters och presumtiva patienters
användning av sociala medier som twitter, bloggar, facebook och andra mötesplatser på nätet. I
framtiden kommer det att gälla ännu mer.
I vår yrkesutövning har vi alla ett ansvar för att hålla oss välinformerade, analysera konsekvenserna av förändringar samt att vara med och påverka utvecklingen. Nu kan vi arbeta för att sociala
medier blir verktyg för att öka kvaliteten i en personcentrerad vård. Konferensen vänder sig till alla
som arbetar i hälso- och sjukvården, men särskilt till sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande i
olika verksamheter.

Tid: Den 30 november 2010 klockan 10.00 – 16.30, med efterföljande buffé
och årsmöte med Sigma Theta Tau, Tau Omega Göteborg.
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Göteborg.
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PROGRAM
09.00 – 10.00		 Registrering och kaffe
10.00 – 10.20		 Inledning, Karin Ahlberg, Helle Wijk, Gerthrud Östlinder
10.20 – 10.45		 Värdegrund för omvårdnad, Inger Torpenberg
10.45 – 11.15		 Personcentrerad vård, Inger Ekman
11.15 – 11.45		 Patienten – morgondagens makthavare? Anders Olausson
11.45 – 12.15		 Samtal kring personcentrerad omvårdnad
12.00 - 13.00		 Lunch
13.00 – 13.30		 Facebook, Twitter och iPhones: Personcentrerad E-hälsa för den uppkopplade patienten, Axel Wolf
13.30 – 14.00		 Mobilen för delaktighet i vården, Karin Kjellgren
14.00 – 14.30		 Webb-baserat stöd till närstående – hur vill unga personer använda det? Ingela Skärsäter
14.30 – 14.45		 Samtal kring sociala medier – bidrar de till en högre kvalitet för individen?
14.45 – 15.15		 Kaffe
15.15 – 15.45		 Utmaningen att nyttiggöra vetenskap och ny teknik i en hållbar vårdpraktik, Jens Bördin
15.45 – 16.15		 Personcentrerad vård i organisationen – om vårdchefer och medarbetare i förändring, Eric Carlström
16.15 – 16.30		 Spännande framtid – vi är alla på spåret, Gerthrud Östlinder
17.00 – 18.15		 Kvällsmingel med buffé
18.15 – 18.45 		 Presentation av Sigma Theta Tau International, Tau Omega Göteborg, Margret Lepp
18.45 – ca 20.00		 Årsmöte Sigma Theta Tau International, Tau Omega
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KONFERENSAVGIFT: Som ett led i Svensk sjuksköterskeförenings 100-årsjubileum bidrar föreningen med en del av kostnaden. Din konferensavgift är 400 kronor. Tillkommer 250 kronor för måltid
vid kvällsminglet.
ANMÄLAN görs via Svensk sjuksköterskeförenings hemsida www.swenurse.se under Kurser och

konferenser senast den 8 november. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person, vilket ska meddelas Svensk sjuksköterskeförening. Kontakta Anna Skånberg via epostadress:
anna.skanberg@swenurse.se eller gerthrud.ostlinder@swenurse.se om du vill ha mer information.
MEDVERKANDE:
Karin Ahlberg leg sjuksköterska, fil.dr, ställföreträdande prefekt,
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Jens Bördin VD för Professionell Services AB
vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
Eric Carlström leg sjuksköterska, docent i offentlig förvaltning, Högskolan Väst
Inger Ekman leg sjuksköterska, professor, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Karin Kjellgren leg sjuksköterska, professor, Hälsouniversitetet i Linköping
Margret Lepp leg. sjuksköterska, docent, ordförande i Tau Omega Chapter, Göteborgs universitet
Anders Olausson president i European Patient Forum
Ingela Skärsäter leg sjuksköterska, docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
Sahlgrenska akademin
Inger Torpenberg leg sjuksköterska, sakkunnig etiska frågor, Svensk sjuksköterskeförening
Helle Wijk leg sjuksköterska, docent, ledamot av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse
Axel Wolf leg sjuksköterska, doktorand
Gerthrud Östlinder senior adviser, Svensk sjuksköterskeförening
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