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Nestors kunskapsdagar & utbildningar  

Riskanalys i äldreomsorgen - utbildning 
30 maj  

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

Nestorcafé om kost och nutrition (FoU-café) 
29 oktober
En eftermiddag för medarbetare i Nestors ägarorganisationer. Programmet är ännu inte satt, men läggs ut på Nestors webb-
plats (kalendarium) i sommar.

VÅR & HÖST 2018

Seminarium om demens - för biståndshandläggare 
29 maj  
Seminariet vänder sig till biståndshandläggare i Nestors ägarorganisationer. Innehållet är ännu inte satt, men läggs ut på 
Nestors webbplats (kalendariet) i mitten av april.

Öppet hus  
30 nov 
Nestor firar 15 år tillsammans med inbjudna gäster från när och fjärran.

Riskanalys i äldreomsorgen - utbildning 
6 nov  
En heldagsutbildning där Nestors handbok ”Säker omsorg” ligger till grund. För personal som ska leda riskanalysarbete på sin 
arbetsplats. 

Hur äldre personer kan ges stöd till hälsofrämjande vanor 
28 maj
En workshop som handlar om hur äldre personer kan ges stöd till hälsofrämjande vanor. Vi utgår från modellen kallad  
tjänstedesign som bland annat omfattar tvärprofessionella diskussioner för att hitta nya perspektiv och arbetssätt.

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9
7 sep, 5 okt, 16 nov & 14 dec

För dig som är enhetschef – eller som arbetar med verksamhetsutveckling – inom äldreomsorg. Innehåller bland annat 
föreläsningar om kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9, kvalitetsteori, forskning om hållbart utvecklingsarbete och förbätt-
ringsarbete. 

Nestors Chefsdag 2018  
14 november
En heldag för chefer, ledare, samordnar och liknande i Nestors ägarorganisationer. Programmet är ännu inte satt, men läggs 
ut på Nestors webbplats (kalendarium) i sommar.

Jubileumsföreläsning för seniorer 
12 november
Nestor välkomnar, med anledning av Nestors 15-årsfirande, seniorer som bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö eller Värmdö till en jubileumsföredrag om kost, fall och läkemedel. 


