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Nestors kunskapsdagar & utbildningar  

FoU-café om att leva med långvarig smärta 
17 maj
Vårens andra FoU-café handlar om att leva med långvarig smärta.

Att utreda och behandla undernäring - för sjuksköterskor 
13 februari & 19 mars  
Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på särskilt boende. Innehåller teori och arbete utifrån nutritionsvårdsprocessen 
med ett eget patientfall, som du förbereder inför utbildningen. Leds av Nestors dietist Linda Nyholm.  

FoU-café: Kultur – mer än bara trivsel och underhållning 
21  februari
Hur kulturaktiviteter kan skapa kraft, mening och välbefinnande för äldre personer. Hur man kan 
skapa meningsfulla kulturaktiviteter för äldre. Och om hur film kan användas som redskap i arbetet 
med äldre. Det blir både föreläsningar och praktiska övningar.

Riskanalys - utbildning 
30 maj  

En heldagsutbildning där Nestors handbok ”Säker omsorg” ligger till grund. För personal som ska 
leda riskanalysarbete på sin arbetsplats. 

Chefsfrukost i mars 
23 mars 

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

Kost- och nutritionsutbildning 
för kostombud/undersköterskor 
6 & 19 mars   

utbildning om kost och nutrition för äldre!  För undersköterskor som är kostombud, har nutritions-
ansvar eller stort intresse för kost och måltider. Teoretiska ämnen och varvas med praktiska övning-
ar som kan tillämpas på den egena arbetsplatsen. Den andra utbildningsdagen sker tillsammans med 
sjuksköterskor

BPSD-registrets administratörsutbildning
20-21 mars
Två heldagar där vi går vi igenom hur man arbetar i registret. Vi lär också mer om bland annat BPSD, 
demenssjukdomar, NPI-skalan, teamarbete och om hur man utifrån registerarbetet kan skapa för-
ändringsarbete i den egna verksamheten.

VÅREN 2018

Chefsfrukost med fokus på kost och nutrition 
18 april 

Vi tar grepp om kost- och nutritionsfrågor på den här chefsfrukosten. 

Äldre och alkohol - workshop 
16 maj

Få igång diskussioner kring ämnet äldre och alkohol på er enhet eller arbetsgrupp? En halvdag där ni får hjälp och inspiration 
att starta upp. Vi välkomnar både personal i  Nestors ägarorganisationer och i kommuner/landsting utanför vårt ägarområde.


