Inbjudan till direktsänd, digital konferens
Måndagen den 9/11 2020 klockan 9.00 – 16.00

Nationell strategi för vård och omsorg vid demenssjukdom –
fokus på samverkan
Det pågår en stor omställning i Sverige till en ny kunskapsstyrningsorganisation. När det
gäller vård och omsorg av personer med demenssjukdom är samordning av vården och
omsorgen över huvudmannagränserna ett viktigt område som denna konferens kommer
fokusera på. Konferensen riktar sig till beslutsfattare i regioner och kommuner, chefer på
alla nivåer samt vård- och omsorgspersonal med ett intresse av verksamhetsutveckling.
Anmälan sker på hemsidan för Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne.
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/konferens-nationella-strategin-ht20/

9.00 Välkomna - Film med patient och anhörigberättelse
Håkan Toresson, Moderator, Kunskapscentrum demenssjukdomar
9.20 Strategi för demensvård och omsorg i Skåne
Gilbert Tribo, ordförande hälso – och sjukvårdsnämnden i Region Skåne
Anders Rubin, kommunalråd, Malmö stad
9.30 Kunskapsstyrningen i Region Skåne
Jesper Petersson, chef för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne
9.40 Nationell strategi för vård och omsorg vid demenssjukdom
Stefan Brené, utredare, Socialstyrelsen
Christer Neleryd, sakkunnig, Socialstyrelsen
Frågestund, därefter paus med start 10.30
10.50 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid utredning av kognitiv svikt
Madelene Johanzon, ordförande PSVF, ordförande NPO Äldres hälsa
Anne Ekdahl, ordförande PSVF, ordförande RPO Äldres hälsa
Frågestund, därefter paus med start 11.20
11.30 Första resultatet från den hälsoekonomiska SYNAPS-studien.
Vad händer innan, vid och efter demensdiagnos?
Johan Jarl och Sofie Persson Hälsoekonomi, Lunds universitet.
Alexander Dozet, Region Skåne/Hälsoekonomi, Lunds universitet
Frågestund, därefter lunch med start 12.15
13.00 Lärdomar från vår tillsyn av vården och omsorgen för patienter som hamnar i
de organisatoriska mellanrummen.
Daniel Lilja, avdelningschef Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Frågestund, därefter paus med start 13.25
13.30 Standardiserat insatsförlopp och målnivåer – hur ser det ut och vart ska vi?
Stefan Brené, utredare, Socialstyrelsen
Christer Neleryd, sakkunnig, Socialstyrelsen
Frågestund, därefter paus med start 14.10
14.30 Från ord till handling! Så här har vi gjort.
Marie Franzén, biståndshandläggare Vellinge kommun
Ann Ögge, demenssjuksköterska, Förenade Care Vellinge
Marita Brandberg, sjuksköterska, Näsets läkargrupp
Pernilla Petersén, arbetsterapeut, VC Vellinge
15.15 – 15.45 Frågestund och avslutning

