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Välkommen till Primärvårdsdagen 2018
För andra året i rad bjuder Koncernkontoret
in till Primärvårdsdagen - en dag för att samlas
och främja utveckling av primärvården i
Västra Götalandsregionen!

paneldiskussion och mingel. Dagen avslutas
med Anna Nergårdh, Regeringskansliets
särskilda utredare för utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård.

I år kommer Omställningen stå i fokus
med konkreta exempel och visionära planer.
Genom inspirerande föredrag och interaktiva
sessioner kommer vi att tillsammans knyta
kontakter och skapa nya insikter kring
gemensamma frågor för primärvården.

Vi ser fram emot en bred representation
från primärvården på årets Primärvårdsdag.
Antalet platser är begränsade så anmäl er
redan idag!

Jonas Andersson, ordförande i hälso- och
sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårds
direktör Ann Söderström öppnar dagen som
fortsätter med föreläsningar, workshoppar,

Är du nyfiken på vilka föreläsningar,
workshoppar och panelsamtal som du
kan ta del av under Primärvårdsdagen?
Ett utdrag av programmet hittar du på
nästa sida.
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UTDRAG AV PROGRAMMET
Hur driver man en vårdcentral i en utmanande miljö?
Presentation av vårdcentral och de bästa tipsen
baserat på nio års framgångsrik verksamhet.
Förstärkt vårdgaranti och Patientkontrakt
SKL presenterar.
Utbildningsuppdraget, en utmaning.
Kompetensförsörjning i en utbyggd primärvård. Hur ska vi tillsammans klara utbildningsuppdraget?
Vrida och vända på Smärtkuben
Föreställningar om kvinnor och män med
smärta påverkar vilket bemötande och vilken
behandling de får.
Familjecentralen Kärnan - så skapade vi
en gemensam mötesplats.
Samverkan mellan 6 vårdcentralers BVC både
privata och offentliga, tillsammans med MVC
och kommunen. En utmaning som fick ett
lyckat resultat!

Den virtuella assistenten kommer att avlasta primärvården
Kan den virtuella assisten möta patientens
behov för att hantera sin sjukdom?
10 års erfarenhet av närvårdsarbete
En presentation av framgångsfaktorerna.
”Using the force”- ett sätt att nå samverkan?
Kan Yoda´s krafter behövas för att vi skall nå
goda resultat i vår samverkan mellan primärvård och kommun?
Närsjukvårdscentrum modell Västra Götaland
Ett organiserat, sömlöst samarbete mellan
kommunal hälso- och sjukvård, primärvård
och specialiserad sjukhusvård.
Koncentration av sjukhusens uppdrag –
en förutsättning för utbyggnad av den
nära vården
En redogörelse för samtliga områden inom
koncentration, men med fokus på utbyggnaden av den nära vården i det akuta omhändertagandet.

Nya vägar till den ”gamla ” vården?
Erfarenheter av sömlös digital vård utan avkall på medicinsk kvalitet.
e-Hälsolösningar vid vård av svår KOL
Etablerandet av ett nytt centrum för öppen
specialistvård av KOL.
Så fungerar PrimärvårdsKvalitet – ditt
stöd i kvalitetsarbete.
Seminariet är ett tillfälle att lära dig mer och
få goda exempel på hur PrimärvårdsKvalitet
används.
Det nyskapade Primärvårdsrådet och Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd – information och dialog
En presentation av det nya primärvårdsrådet
och dess plats i kunskapsorganisationen.
Projekt Digitala vårdmöten testar nya
sätt att bemöta patienter
Möt projekt Digtala vårdmöten för att se tre
testmodeller som använder den digitala tekniken i patientmöten på distans.

