
SIDA 1

 10:00–10:15
      Invigning

 10:20–10:40
      Heta stolen

 10:50–11:20
      Panelsamtal: Nära vård

 11:20–11:40
      Paus och utställning

 11:40–12:20
      Improved health in Alaska through  
      person-centered care

 12:20–13:20
      Lunch och utställning

 12:50–13:10
      Lunchsamtal – H2

 09:00–09:05 
     Välkomna

 09:05–09:50 
     The future of health – Opportunities ahead

 10:00–10:30 
     AI och digitalisering – vår tids tigerbalsam?

 10:30–10:50 
     Paus och utställning

 13:50–14:20
     Fika och utställning 

 14:20–14:50
      Heta stolen

 15:00–15:35 
     Kommunicera med hjärta och hjärna

 15:35–16:00
     Avslutning

 14:40–15:10 
      Fika och utställning

 15:10–15:40 
      Vad väntar vi på? Framtiden är redan här!

 15:50–16:00 
      Sjukvårdens larmcentral – den närmsta  
      vården med nya möjligheter

 16:00–16:20 
      Blir det någon ordning och reda i vården?

 16:20–16:30 
      Avslutning 

 19:00 
     Bankett

 13:20–13:50
      Seminarieblock 1

 13:50–14:10
      Paus och utställning 

 14:10–14:40
      Seminarieblock 2

DETALJSCHEMA FÖR SEMINARIEBLOCK 1 OCH 2  
SAMT WORKSHOP 1 OCH 2 FINNS PÅ SID 2

DETALJSCHEMA FÖR SEMINARIEBLOCK 3 PÅ SID 3

 10:50–11:20
      Seminarieblock 3

 12:30–13:00
      Seminarieblock 4
 
 13:00–13:20
      Paus och utställning 

 13:20–13:50
      Seminarieblock 5

 11:20–12:30
      Lunch och utställning

 12:00–12:20
      Lunchsamtal – H2

 13:20–14:40
      Workshop 1 och 2

 12:30–13:50
      Workshop 3, 4, 5 och 6

TISDAG 1 OKTOBER ONSDAG 2 OKTOBER

Program Nationell primärvårdskonferens 2019
Konferensdagarna inleds och avslutas med gemensamma sessioner i Kongresshallen. Däremellan finns block 
med parallella seminarier och workshops. Se sid 2–4 för uppgift om var de seminarier / workshops du valt hålls.

På lunch kan du mingla på lunchsamtal med våra keynote speakers. Under alla pauser finns utställningar att 
inspireras av. 

DETALJSCHEMA FÖR SEMINARIEBLOCK 4 OCH 5 
SAMT WORKSHOP 3, 4, 5 OCH 6 FINNS PÅ SID 3–4



SIDA 2

TISDAG 1 OKTOBER
– PARALLELLA SEMINARIER OCH WORKSHOPS 

► Teamarbete i primärvården – effektivt och räddar liv!
PLATS: KONGRESSHALLEN 
 
► Använd samordnad individuell plan – SIP!
PLATS: R22 – R23

► Digital psykologi och stegvis vård – presentation  
av en organisatorisk implementeringsstrategi
PLATS: R31

► Attraktivt, främjande och lustfyllt chefs-  
och ledarskap inom Vårdcentralerna Bra Liv
PLATS: J2

► ”Jobba smartare, inte snabbare”  
– floskel blir verklighet
PLATS: J1

► Från #metoo till metod – Så arbetar  
Västra Götalandsregionen mot sexuella trakasserier
PLATS: R5

► Det lilla mobila teamet – bedömningsbilen i Los
PLATS: R6

► Vi vill utveckla nya arbetssätt för att patienter ska  
stärka sin arbetsförmåga
PLATS: R24 – R25 

► Gröna Korset – patientsäkerhetsarbete på vårdcentral
PLATS: R18

► Förändrat arbetssätt inom Primärvården  
till vuxna med flerfunktionsnedsättning
PLATS: R17

► Tidig upptäckt av cancer i primärvården
PLATS: R11 – R12

► Högtryck på mottagningen – hur vi får bättre  
behandlat blodtryck i primärvården
PLATS: R2

Väljer du att gå på en workshop kan du inte välja seminarium 
under seminarieblock 1 och 2

► Personcentrerat arbetssätt – utveckla din verksamhet
PLATS: H1

► Arbetsglädje
PLATS: H2

Seminarieblock 1    13:20–13:50

Workshop 1 och 2    13:20–14:40

► Den digitaliserade vården 
PLATS: KONGRESSHALLEN

► Utökad uppföljning av tillgänglighet i primärvård –  
Hur kan det bidra till ökad tillgänglighet för patienterna?
PLATS: J2

► Hållbarhet, innovation och kreativitet – forskning  
och klinik en framgång för patient och behandlare
PLATS: R6

► Kan vi i primärvården bedriva utveckling genom  
forskning samtidigt som vi ger vård?
PLATS: R24 – R25

► Barn och ungas väntan
PLATS: R5

► Familjecentralens matkasse  
– en inspiration för barnfamiljer
PLATS: R22 – R23

► Mobila vårdteam
PLATS: R2

► Varför följer inte primärvårdpraktiker vårdprogram?
PLATS: R18

► Primärvård i utkant men ändå i framkant
PLATS: J1

► Implementering av vårdlinjer och beslutsstöd  
för stegvis vård samt förbättrad samverkan mellan  
primärvården och vuxenpsykiatrin
PLATS: R17

► Iatrogent beroende – en regional åtgärd för att  
hjälpa patienter på alla vårdnivåer
PLATS: R11 – R12

► Att leda och samordna kunskapsstyrningen på  
nationell nivå 
PLATS: R31

Seminarieblock 2    14:10–14:40



SIDA 3

► Närhälsan Online –  
digitalisering tillsammans och gemensamt på olika nivåer
PLATS: KONGRESSHALLEN

► Sjukskrivningsprocessen –  
Goda resultat med strukturerat utvecklingsarbete
PLATS: J2

► Utbildningscentralen i Sandviken – en framgångssaga
PLATS: H2

► Hur kan regionernas miljöarbete bidra till omställning  
av hälso- och sjukvården?
PLATS: R24 – R25

► Gränsöverskridande vård och omsorg i Norrtälje
PLATS: R18

► Vårdmodell för personcentrerad och stegvis vård
PLATS: R2

► Fetma – är kirurgi enda svaret?
PLATS: R11 – R12

► Främja hälsa med digital vård genom maskininlärning  
vid stressrelaterad ohälsa
PLATS: R17

► Första bedömning hos fysioterapeut på vårdcentral
PLATS: J1

► EMDR inom primärvården, behandling av psykisk-/ 
somatisk ohälsa som följd av stressande livshändelser
PLATS: R22 – R23

► Testbädd i primärvård  
– en arena för nytänkande och innovativa arbetssätt
PLATS: H1

► Praktisk sjuksköterskeutbildning
PLATS: R31

► Vilka finns i din familj? Ett samtal om hur normkritiskt  
utvecklingsarbete kan göra skillnad i mötet med barn  
och deras familjer
PLATS: R5

► Sexualmedicin på primärvårdsnivå   
– verksamhetsutveckling och forskning  
PLATS: R6

Seminarieblock 3    10:50–11:20

ONSDAG 2 OKTOBER
– PARALLELLA SEMINARIER OCH WORKSHOPS 

► Fysisk aktivitet på recept (FaR) – implementering  
av evidensbaserad behandlingsmetod i primärvård
PLATS: R24 – R25 

► Den framtida digitala vårdmiljön för primärvården  
i Skåne – en revolution?
PLATS: H2

► Smärtkuben  
– ett reflektionsverktyg om genusnormer och smärta
PLATS: R31 

► Vårdcentralen som första linjen för barn och unga  
med psykisk ohälsa – visst fungerar det!
PLATS: R2 

► Digital hälsocoachning – möter framtidens utmaningar 
PLATS: J2

► Nyförlösta kvinnors behov av ett tidigt besök  
– en jämförelsestudie avseende ett respektive två  
eftervårdsbesök
PLATS: R6

► Multisjuka äldre  
– Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre?
PLATS: J1 

► SEXIT – möjliggör svåra samtal med unga 
PLATS: R5

Seminarieblock 4    12:30–13:00

Väljer du att gå på en workshop kan du inte välja seminarium 
under block 4–5

► Sluta prata digitalisering  
– fortsätt verksamhetsutveckla
PLATS: R18 

► Digitalisering i vården  
– enbart gyllene tider eller finns det farhågor?
PLATS: R22 – R23 

► Hur får vi till universitetssjukvård i primärvård? 
PLATS: R17 

► Skapa attraktiva arbetsplatser genom chefsutveckling
PLATS: H1

Workshop 3, 4, 5 och 6    12:30–13:50
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► Tanke och Hälsa – Intervention för att förebygga  
första depression hos unga
PLATS: J1

► Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Att samtala med barn”
PLATS: R11 – R12

► Vägen till en bra vård med vårdsamordnare  
psykisk ohälsa
PLATS: R2

► Osteoporos, en dold folksjukdom
PLATS: R31

► Arbetssätt för att skapa trygghet för de mest sjuka
PLATS: H2

► Nya arbetssätt och behovsdriven utveckling på  
nyöppnade Vårdcentralen Gallerian i Region Sörmland 
PLATS: KONGRESSHALLEN

► Fysisk aktivitet och FaR – prediktorer för ökad  
fysisk aktivitet hos vuxna och stödet i FaR-arbetet för 
barn & unga
PLATS: R24 – R25
 
► Implementering av fysioterapeutiska interventioner  
vid kronisk obstruktiv lungsjukdom – så har vi förbättrat 
nära vård i Region Örebro
PLATS: R6

► Tilltro och omdöme i mötet med patienten och  
organisationen - självklart men varför så svårt?
PLATS: R5

► Jämlik vård och nära skåningen   
– att lösa en omöjlig uppgift
PLATS: J2

Seminarieblock 5    13:20–13:50

FORTS. ONSDAG 2 OKTOBER
– PARALLELLA SEMINARIER OCH WORKSHOPS
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UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

LUNCH/FIKA
INFO/REGISTRERINGENTRÉ

KONGRESSHALL
& BANKETT

LUNCH/FIKA

R31

(VÅN 3)

H1

H2

R26

Entré till Svenska Mässan Kongress är Mässans gata 8,  
200 m från Korsvägen mot Scandinavium. Vid kongressentrén finns 
bevakad garderob som ingår i konferensavgiften.

Närmaste hållplats med kollektivtrafik är Korsvägen eller 
Scandinavium. Ladda ner Västtrafiks ToGo för reseplanering  
och biljett.

Ladda ner appen VGR Möten, välj Nationell primärvårdskonferens 
och få kartor, program och dialogforum för konferensen.  

Registrering öppnar kl 08.30 och är sedan öppen under hela 
konferensen. Visa upp streckkoden du kommer att få dig tillsänd 
via e-post eller mobiltelefon. Alla deltagare får vid registrering 
en namnskylt som ska bäras synligt under hela konferensen och 
fungerar som din biljett till konferens, lunch, fika och bokad bankett. 


