ST-dagen 2019

Foto: Yanan Li:

Inbjudan till en interaktiv dag för Stockholms ST-läkare i allmänmedicin med tema:

Arbetsglädje genom förbättringskunskap
Utveckling och lärande - delmål a4 i praktiken
Datum:

Tisdagen den 12 mars 2019, kl 8.00 - 16.00

Plats:

Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
T-bana: Hötorget. Lokal: Aulan

Målgrupp:

ST-läkare i allmänmedicin

Arrangör:

Stockholms läns läkemedelskommitté i samarbete med
Stockholms ST-forum allmänmedicin

Anmälan:

Senast 5 mars 2019, via www.janusinfo.se/fortbildning

Avgift:

Kostnadsfri

Bekräftelse: Du får en bekräftelse via e-post
Information: Vänligen kontakta Marie Schill, marie.schill@sll.se

Håll dig uppdaterad på läkemedelsfrågor. Gilla Stockholms läns läkemedelskommitté på Facebook

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Stockholms läns läkemedelskommitté i samarbete med AT och ST-enheten på Akademiskt
primärvårdscentrum, ST-forum, har glädjen att än en gång inbjuda Stockholms ST-läkare i
allmänmedicin till en gemensam fortbildningsdag. Under den här dagen får du ett tillfälle att gifta
samman din professionella kunskap med förbättringskunskap. Förbättringskunskap är en viktig
pusselbit för att en verksamhet inom Hälso- och sjukvården ska kunna ge en modern vård med hög
kvalitet, som samtidigt uppfyller patienternas förväntningar. Du kommer att få bekanta dig med
en evidensbaserad metod, som har visat sig fungera bra inom vården. Med dig hem får du även
handfasta verktyg som du kommer att ha nytta av inom ramen för delmål a4.
Vare sig du precis påbörjat din ST-utbildning, eller är i slutet av den – kom och var med och diskutera
med dina kollegor om vad som påverkar just dig och dina patienter i er vardag. I Stockholm finns det
närmare 600 stycken ST-läkare i allmänmedicin som på denna fortbildningsdag har chansen att träffas
och utbyta erfarenheter med gamla och nya kollegor. Diskussion och mingel varvas med föreläsningar
där du själv har möjlighet att vara med att påverka, såväl med mentometer som med dina egna
frågeställningar.
Varmt välkomna till en dag för Stockholms ST-läkare i allmänmedicin den 12 mars 2019!
Jan Hasselström, ordförande Expertrådet för allmänmedicin
Marie Schill, projektsamordnare, Medicinsk fortbildning, HSF
Stockholms läns läkemedelskommitté
Ämne / beskrivning
08.00

Samling - registrering - morgonfika

08.30

Välkomna
Varför är kvalitetsarbete viktigt?

09.00

Falldiskussion
Framgångsfaktorer?

09.40

Paus

10.10

Förstå nuläget

11.30

Lunch

13.00

Vad säger forskningen om hur vi tänker att förändring sker?

13.30

Exempel från verkligheten

13.50

Metoder och verktyg

14.50

Paus

15.10

Fortsatt stöd - hur går vi vidare?

16.00

Avslutning

Moderator

Medverkande

Rita Fernholm,
Projektledare QRC’s Primärvårdssatsning,
specialist i allmänmedicin,
Boo vårdcentral

Michael Bergström,
Senior rådgivare SKL, läkare,
ledamot i Nationella ST-rådet

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Marie Blom Niklasson,
Handläggare
verksamhetsutveckling/ledarskap,
SKL

Jenny Björk
Projektledare,
QRC Coachingakademi
Teresa Tael
Projektledare,
QRC Coachingakademi
Stina Gäre Arvidsson
Delprojektledare,
ST-läkare i allmänmedicin

