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Nestors kunskapsdagar & utbildningar  
SENHÖST 2018

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

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

Psykisk ohälsa – seminarium för biståndshandläggare 
28 november 

För dig som är biståndshandläggare i Nestors ägarorganisationer. Ta del av de vanligaste psykiatriska 
diagnoserna samt vilka symtom dessa kan ge. Du kommer också att diskutera bemötande och kika på vilka 
dokument, verktyg, instanser och metoder finns som stöd. Kostnadsfritt

Så kan energi- och näringsintaget ökas hos äldre 
4 december

En heldag om nutrition och måltider för äldre. För dig som arbetar på vård- och omsorgsboende eller i 
hemtjänst som är kost- eller måltidsombud, nutritionsansvarig, kökspersonal eller köks- eller måltidsvärd. 
Även du som inte har någon av dessa funktioner, men som har stort intresse av kost- och nutritionsfrågor. 
Enhetschefer är också välkomna. Kostnadsfritt


