Nestors kunskapsdagar & utbildningar
höst 2017

Releasefrukost - om webbutbildning för biståndshandläggare
12 september
Provsmaka vår nyproducerade webbutbildning för nyblivna biståndshandläggare på äldresidan. Vi
vänder oss i förta hand till dig som är chef på beställarsidan i Nestors ägarkommuner, eller som arbetar med kompetenshöjning, utveckling eller liknande för beställarsidans räkning.

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete
– kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9

Disputation
om hållbart
utvecklingsarbete
i vård och omsorg
13 oktober - Linköping
Emanuel Åhlfeldt, projektledare, Nestor,
försvarar sin doktorsavhandling
”Hållbart utvecklingsarbete i vård
och omsorg – Ett institutionellt
perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk
kontext”.

15/9 (halvdag) + 6/10, 10/11, 8/12 & 19/1 (heldagar)
Utbildningens ”röda tråd” är deltagarnas egna ledningssystem. Utbildningen omfattar ett eget kvalitetsutvecklingsprojekt, samt föreläsningar och seminarier om kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9,
kvalitetsteori, hållbart utvecklingsarbete och evidensbaserat arbetssätt.

Kost- och nutritionsutbildning för undersköterskor
21 september, heldag
Utbildningen vänder sig till undersköterskor som är kostombud, har nutritionsansvar eller som har
ett stort intresse för kost och måltider. Praktiska övningar varvas med teori kring exempelvis undernäring, näringslära, måltidsordning och konstistensanpassning.

Webbaserad samverkan för en trygg utskrivning (Webcare)
5 okt & 9 okt eller 16 okt & 25 okt
Seminarium med fokus på hur vi kan stärka upp informationskedjan mellan slutenvård, kommun och
primärvård med utskrivning från sjukhus.

Chefsfrukost
29 september
Nestor berättar om hur du som chef kan få stöd av oss i din organisations kvalitets- och utvecklingsarbete. Och vad Nestor kostnadsfritt utöver detta erbjuder din organisation i form av kunskapsdagar,
utbildningar och andra verktyg som publikationer, rapporter och liknande.

FoU-café
10 oktober
Ämnet är våld och hot i äldres nära relationer.

BPSD-registrets administratörsutbildning
17-18 okt
Praktiskt registerarbete, föreläsningar och diskussioner om bl.a BPSD, demenssjukdomar, NPI-skalan, teamarbete. Och hur man utifrån registerarbetet kan skapa förändringsarbete i den egna verksamheten.

Riskanalys inom äldreomsorgen – en utbildningsdag
15 november, heldag
Utbildningen riktar sig till utsedd personal som ska leda riskanalysarbete. Under utbildningen
används Nestors handbok ”Säker omsorg” med exempel från äldreomsorgen samt tillhörande mallar.
Handboken ingår gratis i utbildningen, så även lunch och fika.

Nestordagen
21 november
Programmet är inte klart, lägg datumet på minnet!

Anmälan och mer info:

www.nestorfou.se/evenemang
Nestor FoU-center, Marinens väg 30,136 40 Handen, 08-777 99 16, adm@nestorfou.se, www.nestorfou.se

