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Nestors kunskapsdagar & utbildningar  

 

Reflektera kring äldre och alkohol!
1 oktober 
En halvdag där ni får hjälp och inspiration att komma igång med diskussioner kring ämnet äldre och alkohol 
på er enhet eller arbetsgrupp. För personal i  Nestors ägarorganisationer (kostnadsfritt) och även i kommuner 
och landsting utanför vårt ägarområde (kostnadsbelagt). 

Nestor-café ”Konsten att få till kosten  
– så kan vi förebygga undernäring bland  äldre”  
9 oktober
Kom och lyssna och diskutera hur du som personal i vård och äldreomsorg kan bidra till att minska risken för 
undernäring bland äldre. En eftermiddag för chefer och medarbetare i Nestors ägarorganisationer.  
Kostnadsfritt

HÖST 2018

 

Frukost för chefer - om kost
27 september
Vi kikar på  Livsmedelsverkets reviderade råd ”Bra måltider i äldreomsorgen” som tar ett tydligare individper-
spektiv och framhåller måltiden som helhet. För dig som är chef, ledare, samordnare eller liknande i södra 
Stockholmsområdet. Kostnadsfritt

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Stockholms läns landsting.

Riskanalys i äldreomsorgen - utbildning 
6 november 

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

Workshop om LUSEN 
24 september 
Vi träffas för att tydliggöra vad den nya lagen, LUSEN (lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård), innebär i praktiken, och för att stärka samverkan mellan vård och omsorg i Huddinge kommun. 
För personal i kommun, primärvård och geriatrik i Huddinge. Kostnadsfritt

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 förbättringsarbete. Kostnadsfritt

Nestors Chefsdag 2018 ”Utveckla din organisation – hur du som chef 
skapar en lärande arbetsplats!” 
14 november
En heldag för chefer, ledare, samordnare och liknande i Nestors ägarorganisationer. Om hur du genom att 
aktivt bygga in och ta tillvara på lärandet i din organisation kan öka möjligheterna  att få till  konkret och 
varaktig utveckling. Kostnadsfritt

Jubileumsföreläsning för seniorer 
12 november

Nestor firar 15 år med ett jubileumsföredrag om kost, fall och läkemedel för dig som är senior och bor  
i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö eller Värmdö.   
Kostnadsfritt


