Inbjudan till konferens 14 november 2019

Reviderade nationella riktlinjer
för vård vid stroke
– omvårdnad och rehabilitering
i kommunal hälso- och sjukvård
I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och varje år insjuknar cirka 25 000–
30 000 personer i sjukdomen. Strokevården är idag ojämlik och ny kunskap om effektiva
diagnos-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder tillkommer ständigt. Nationella rikt
linjer, som syftar till att stödja styrningen av svensk hälso- och sjukvård utifrån bästa tillgängliga kunskap, är därför ett mycket viktigt stöd för att förbättra vården till de personer
som drabbas av stroke.
Målgrupp: Politiker, medarbetare och chefer i Västra Götalands 49 kommuner och Västra
Götalandsregionen.

Reviderade nationella riktlinjer för vård vid stroke
Program 14 november 2019
09.00 Inledning och bakgrund
Charlotta Wilhelmsson, VästKom
09.15 Reviderade nationella riktlinjer för stroke med inriktning på rehabilitering
Johanna Kain, utredare, Socialstyrelsen
Utvärdering av vård vid stroke 2018
Anastasia Simi, utredare, Socialstyrelsen
10.15 Strokevården i Västra Götaland – bättre än någonsin!
Lars Rosengren, professor i neurologi med särskild inriktning mot stroke, Sahlgrenska akademin
10.40 Paus
11.00 ADL-träning och hälsofrämjande arbete i hemmet efter utskrivning – goda exempel
– Neuroteamet Fysrehab i Lidköping
Mikael Henriksson, Helena Pettersson, Ulrika Seveborg,
– Hemtagningsprocessen inom Uddevalla kommun - inriktning stroke
Margareta Karlsson, Thomas Viktorsson, Annica Bergman och Christina Catita
12.00 Lunch
13.00 Post strokechecklista – strukturerad uppföljning
Eric Bertholds, läkare, Närhälsan Tibro, Skaraborg
13.40 Webbaserad strokekompetensutbildning
Åsa Rejnö, sjuksköterska, strokeenheten, Skaraborgs sjukhus
14.00 SIP – varför, hur och digitalt stöd
Jessica Ek, samordnare SIP, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen
14.20 Paus
14.50 Patient och närstående med egen erfarenhet
15.20 Läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform
Hemsjukvårdsläkares ansvar för patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård
Eric Bertholds, läkare, Närhälsan Tibro, Skaraborg
Det långa perspektivet efter stroke, forskningsprojekt i Skaraborg
Kerstin Bjälkefur, sjuksköterska och koordinator närvårdssamverkan Västra Skaraborg
15.50 Sammanfattning och avslutning

Information
Plats:
Burgårdens konferenscenter, Göteborg
Datum/tid: 	14 november, kl.09.00–16.00, registrering och fika från kl. 08.30
Anmälan: Anmälan görs genom att klicka här Vid frågor kring anmälan kontakta kurs@goteborgsregionen.se
Sista anmälningsdag är 11 oktober 2019. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.
Program: Dagen är utformad av en arbetsgrupp med kommunala representanter med fokus på kommunernas
ansvar inom ramen för NR stroke.
Målgrupp: Politiker, medarbetare och chefer i Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.
Avgift:
500 kr exkl. moms/person inkl. lättare lunch.
Frågor om innehåll: charlotta.wilhelmsson@vastkom.se

