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Nationell FoU-konferens för primärvård
Temat för konferensen är: Från reform till paradigmskifte?
- Forskningens stärkta roll i den nya nära vården
Datum:

kl. 09:30 den 22 april – kl. 15:00 den 23 april 2020

Plats:

Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11, Växjö Visa på karta.

Kostnad:

3 000 kr ex. moms i konferensavgift. Detta inkluderar samtliga programpunkter
och måltider. Logi är ej inkluderat.

Anmälan: ANMÄL DIG HÄR
Sista anmälningsdag är tisdag 3 mars. Alla anmälningar är bindande efter 3 mars.
Anmäl dig i god tid eftersom ”först till kvarn” gäller. Vid förhinder kan platsen
överlåtas till en kollega.
Posters:

Bokning av plats för poster på för konferensen aktuella teman (max två per
landsting/region) görs vid anmälan. Postern bör inte ha en storlek som överskrider
100 x 150 cm.

Logi:

Rum finns reserverade på Hotel Royal Corner fram till och med 25 februari. Vid
bokning efter detta datum kan vi inte garantera att det finns rum.
Boka via denna länk eller telefon 0470 – 70 10 00. Ange bokningskod ”Region
Kronoberg 0421” för att få det rabatterade priset 1 300 kr per natt inkl moms.
På hotellet finns tillgång till relaxavdelning med gym, bastu, pool och bubbelpool.

Mingel:

För dig som kommer dagen innan, kan vi erbjuda mingel i restaurangen på hotellet.
Meddela i så fall intresse för detta i anmälan.

Följ oss gärna:

#foupv

Program
21 april
18:00 - 19:30

Förmingel med enklare tilltugg

Restaurang La Castellina, Royal Corner

22 april
09:30 - 10:00

Fika och registrering

10:00 - 10:20

Välkommen!
Martin Myrskog, regiondirektör och Roland Olofsson Dolk, verksamhetschef
Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, Region Kronoberg.

10:20 - 12:00

Nya nära vården - Vad är forskningens roll och plats?
Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära
vård.
Framtagande av en forsknings-, utvecklings-, och
innovationsstrategi i primärvården
Anette Sverker, docent och forskningschef i Primärvårdscentrum,
Region Östergötland
Maria Randjelovic, Specialist i Allmänmedicin, Utvecklingschef
Primärvårdscentrum, Region Östergötland

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Vad är FoUs roll i innovation?
Jessica Tägtström, handläggare på avdelningen Hälsa, Vinnova.

13:45 - 14:15

Forskning på och breddinförande av "best practice” i sömlösa
vårdövergångar och trygg vård hemma i Region Kalmar
Mirjam Ekstedt, professor i hälso- och vårdvetenskap vid E-hälsoinstitutet,
Linnéuniversitetet.

14:15 - 14:45

Fika

14.45 – 15.15

Forskning som banar väg för implementering – införande av
vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral
Cecilia Björkelund, senior professor, specialistläkare i allmänmedicin.
Institutionen för medicin, Göteborgs universitet; Allmänmedicinskt
centrum, Västra Götalandsregionen

15:15 - 16:30

2 parallella Workshops

19:00

a)

Forskning och innovation, exempel på Testbädd - Interregprojekt Fyrbodal
Sven Kylén, fil.dr., FoU-chef, FoU-centrum Fyrbodal.

b)

Hur ser universitetssjukvårdsenheter ut i primärvård inför
Socialstyrelsens granskning 2021?
Pia Yngman Uhlin, docent, enhetssamordnare, Enheten för
forskningsstöd, Region Östergötland.

Middag
Restaurang La Castellina på Royal Corner

23 april
08:30 - 09:15

IT och E-hälsa - möjligheter vid forskning och utveckling
Gunnar Klein, professor i informatik med inriktning e-hälsa, Örebro
universitet.

09:15 - 09:45

Digitala vårdtjänster: hur kan innovation, vårdkvalitet och
forskning knytas samman?
Nasim Farrokhnia, med. dr., överläkare och kvalitets- och forskningschef, Kry.

09:45 - 10:15

Fika

10:15 - 11:30

3 parallella Workshops
a) Nya sätt och metoder för handledning av ST-projekt
- exempel Region Östergötland
Pia Yngman Uhlin, docent, enhetssamordnare, Enheten för
forskningsstöd
b) Hur kan vi samverka kring bättre forskning om E-hälsa?
Panos Papachristou, med.dr., specialist i allmänmedicin. Samordnare vid
S:t Eriks akademiska vårdcentral & forskare vid Inst. NVS, sektionen för
allmänmedicin & primärvård, Karolinska Institutet.
Nasim Farrokhnia, med. dr., överläkare och kvalitets- och forskningschef,
Kry.
c)

Kliniska studier i primärvård,
Samverkan mellan Sveriges primärvårds FoU-verksamheter och
nodstruktur.

Sven Kylén, fil.dr., FoU-chef, FoU-centrum Fyrbodal.
11:30 - 12:00

Så forskar man på Närhälsan online i VGR
Lena Nordeman, med.dr., FoU-chef, FoU-centrum Södra Älvsborg.

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Patient- och närståendemedverkan i forskning - hur och varför?
Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet
Stefan Andersson, universitetslektor/Klinisk lektor inom vårdvetenskap
Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Camilla Malm, doktorand i hälsovetenskap Linnéuniversitetet, Institutionen för
hälso- och vårdvetenskap

14:30 – 15.00

Avslutning, summering av konferensen samt överlämning av
stafettpinnen
Maria Larsson, docent, regionområdeschef FoUU, Regionhälsan, Västra
Götalandsregionen.

15:00

Avslutande fika med mjukglass

