Vi har bjudit in nyckelpersoner på olika nivåer som kan ge diskussion
som provocerar, synliggör och belyser behov och problemställningar.
Vi vill samla forskare, kliniskt verksamma, tjänstemän och politiker för att:
Synliggöra forskningsbaserad kunskap utifrån den bio-psyko-sociala modellen om
mötets betydelse för
patienters hälsa och sjukdom
patienters, anhörigas och medarbetarnas tillfredställelse med vården
vårdens effektivitet

välkomnar till Nationell Konferens
den 4-5 oktober 2010 i Linköping

vårdens säkerhet
Ge konkreta exempel kring möjligheten att utveckla goda möten i vården i
det dagliga arbetet på vårdavdelning, mottagning och vårdkedjan
den hälsofrämjande sjukskrivningsprocessen
samarbetet mellan aktörer
Problematisera varför detta ändå inte alltid sker och diskutera hinder och möjligheter
i form av attityder - kunskap - uppdrag - avtal - organisationsformer såsom

HÄLSOFRÄMJANDE
MÖTEN I VÅRDEN!

utbildningsprogram om hälsofrämjande möten
hur vårdvalsmodeller och ersättningssystem påverkar förutsättningar för
hälsofrämjande möten
kan man beställa hälsa?

Kunskapen finns –
hur skapar vi förutsättningarna?

kan man följa upp uppdrag att skapa goda möten? Räcker det med Nöjd patient?

Kostnad:
3 700 kr, deltagande endast en dag: 1 850 kr
Medlem i någon av arrangörsföreningarna betalar 3 200 kr,
eller vid deltagande endast en dag 1 600 kr.

Anmälan:
www.psykosomatik.org

Konferensen arrangeras av Svensk Psykosomatisk förening och
Svensk Socialmedicinsk förening

(under ”Kongress 2010”)

eller
http://www3.svls.se/sektioner/ssmf/ (under ”Kalendarium”)

i samarbete med Svensk Beteendemedicinsk förening, Sveriges Kommuner och
Landsting, Nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus och Vårdorganisationer, Nätverken
Hälsa och Demokrati/Uppdrag Hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping samt, som lokal
värd, Landstinget i Östergötland.

PROGRAM
Måndag 4 oktober – Teori och metod
09.30 - 10.00 Registrering o kaffe
10.00 - 10.15 Introduktion. Syftet med konferensen?
Birgitta Berg Wikander. Ordförande. SFPM
Margareta Kristenson. Ordförande. SSF
10.15-10.30

Exempel på möte – film!
Den bio-psyko-sociala modellens betydelse för mötet.

Tisdag 5 oktober – Implementering, lärande,
ledning, styrning och beställning
08.30-09.30 Hälsofrämjande möten i praktiken.
Team från enheten för Psykosomatisk Medicin i Västerås
Föredrag/Rollspel.
Mats Rothman leg. läk med team
09.30-10.00 Smärtpatienten i primärvården. Psykosociala aspekter
på utredning, behandling och resultat.
Anders Westman leg. läk

10.30 - 11.00 Psykobiologi och hälsa.
Mats Lekander. Docent/psykolog

10.00-10.30 Kaffe

11.00- 11.30 Nybildning av hjärnans celler
Lars Gunnar Gunnarsson docent/leg. läkare

10.30-11.00 Kan man beställa hälsobefrämjande möten och hur kan
man öka medarbetarnas kompetens?
Anna Kullberg hälso- sjukvårdsstrateg MPH

11.30 - 12.00 Diskussion med föreläsarna.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Fria föredrag
14.30-15.00

Kaffe

15.00-15.45

Möten med motstånd.
Ingrid Fioretos Fil Dr

11.00-11.30 Hur styrs kvaliteten och hur sker uppföljningar- att
skapa förutsättningar för goda möten.
Ulrika Winblad Med Dr i hälso- och d sjukvårdsforskning
11.30-12.00 Diskussion med föreläsarna
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Gruppdiskussion
Hur skapar vi förutsättningar för goda möten i vården?

15.45- 16.30 ACT - behandling av smärtpatient.
Rikard Wicksell psykolog

14.00-14.45 Paneldebatt

16.30-17.00

Frågestund

14.45-15.00 AVSLUTNING MED PROGRAMFÖRKLARING

19.00

Middag

15.00-15.30 Kaffe

