Program vid Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt den 20-21
oktober 2016, Folkets Hus, Huddinge centrum Stockholm
”OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt”
Torsdag den 20/10
09.30 -11.00 Registrering med kaffe och smörgås och besök hos utställare
11.00 -11.10, VIC hjärtsviktsgrupp
11.10 -12.10 Aktuellt medicinskt inom hjärtsvikt och RiksSvikts betydelse
Peter Vasko Hjärtläkare
12.10 -12.50 Att samarbeta med patienten, som person i team på hjärtavdelning
Caroline Jörnebrant och Julia Olsson
12.50 -13.50 Lunch och kaffe bland utställarna
13.50 -14.50 Hur stödjer vi patienter med hjärtsvikt i dagliga aktiviteter och fysisk träning - arbetsterapeutens och
fysioterapeutens roll. Eva Ruberg och Helena Sköldbäck
Workshop pågår mellan kl 15.10 – 16.20

14.50 -15.10 Kaffe bland utställarna
15.10 -16.20 Workshops – Ta tillfället att lära mer och prova på (se textruta)

1.Novartis ansvarar för workshops med
fysiologiska parametrar som t.ex.
auskultation av lungor och hjärta, blodtryck,
bedömning av halsvensstas och ödem

16.20 -17.15 Humor från hjärtat - Johan Seige
17.15 -

Deltagarna ges möjlighet att cirkulera mellan fem
olika stationerna och hos våra utställare.

Välkomstmingel med buffe

2.Arbetsterapeut ger tips på
energibesparande arbetssätt till patienter
med hjärtsvikt. Fysiska funktionstest med
fysioterapeut.

Fredag den 21/10
09.00 - 09.40 Från sjukhuset till hemmet via primärvården - Maria Liljeroos,
09.40 -10.10 Kaffe bland utställarna
10.10 -10.50 Person-centrerat stöd på distans – Hur kan vi göra i praktiken?
Mahboubeh Goudarzi och Eva-Lena Anderson
10.50 -11.20 Uppföljning i hemmet av multidisciplinärt team med fokus på
egenvård. Anna-Karin Kruse och Linnéa Norén, Hudiksvall

3.Personcentrerad vård - praktiska tips som
kan underlätta samtal, partnerskap och
dokumentation, Caroline och Julia
4.RiksSvikt - visar prototyp av nya registret
5. Riksförbundet HjärtLung visar nytt material

för hjärtsviktskola till patienter och
närstående

11.20 -12.00 Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv och kardiomyopatier.
Mikael Melin, Kardiolog
12.00 -12.30 Optimerad vårdkedja och nya samarbeten OKEJ vid hjärtsvikt –
Mona Schlyter kliniska 1:a pris tagare - Nina Lahti
12.30 -12.40 Avslutning, Jonna Norman
Lunchpåse delas ut att ta med hem

VÄLKOMNA!

