
I Västra Götalandsregionen har vi har kommit en bit på väg i arbetet att utveckla ett mer person-
centerat arbetssätt  - hur går det och hur ser den fortsatta resan ut?
Hälso- och sjukvården beskrivs ofta som en effektiv vårdapparat som är fylld med stuprör och 
utformad efter vårdorganisationens behov och inte efter patienten. Det går att göra och beskriva 
hälso- och sjukvården på helt andra sätt!  
Den här dagen kommer vi tala om själva kärnan i det personcentrerade arbetssättet –  
Partnerskapet: vikten av att se patienter och närstående som personer med behov och resurser, 
och hur det går till att tillsammans planera vård och behandling.
Välkomna!

• Plats - Föreläsningssal RunAn.

• Tid - 09:00 – 16:30

• Anmälan - Gå till anmälan

• Praktisk info - Konferensen är kostnadsfri och inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Spårvagn 6, 7 och 10 stannar utanför Chalmers konferenscenter.

• Moderatorer
Mikaela Javinger, föreläsare, skribent och kommunikatör inom psykiatriområdet med egna
erfarenheter av psykisk ohälsa.
Lars Wiklund, sjukdirektör i NU-sjukvården.

09:00 Registrering samt kaffe för dem som önskar.
09:30 Konferensen startar
09:45 Varför är det så viktigt att arbeta personcentrerat och vilken kulturförändring 

behöver göras?  
Ann Söderström inleder dagen.

10:00 – 10:30 Mycket är bra, men ändå inte riktigt nöjd
Det behövs fasta vårdkontakter för kroniskt sjuka och stuprören måste bort inom  
vården. I Akutvården upplever jag ofta att patienten är ett objekt och inte en  
person. Jag vill även lyfta fram det som jag anser fungerar bra inom vården och 
prata om möjligheten att bedriva egenvård och som inte utnyttjas i vården. 
Håkan Hedman är patientrepresentant, ordförande Njurförbundet och hedersdoktor 
vid Sahlgrenska akademin.
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10:30   Bensträckare
10:45 – 11:30 Personcentrering i hälso- och sjukvården – en handlingsetik. Vad betyder det och  
  hur går det till? 
  Inger Ekman professor och föreståndare för GPCC och Pia Rydell överläkare och  
  verksamhetschef psykiatri SU/Östra samtalar om detta och i dialog med  
  publiken kring frågan: Vad finns det för utmaningar och möjligheter att jobba  
  personcentrerat i praktiken?

11:30  - 12:30 Lunch

12:30 – 13:00  Personcenterat i praktiken
  På Skaraborgs sjukhus arbetar åtta pilotavdelningar och många förändringsledare  
  för att etablera ett personcentrerat arbetssätt i praktiken. Utgångspunkten för  
  arbetet är en modell baserad på filosofin och teorin om personcentrerad vård och 
  vikten av att fokusera på mjuka färdigheter och lärande, exempelvis delade  
  erfarenheter och reflektioner under projektet, och inte bara tekniska färdigheter.

  Yvonne Johansson Strateg  och Inger Böl Förändringsledare personcentrerat  
  arbetssätt

13.00 - 13.30 Gastrosektionen påbörjade sin resa med PCV-PCA 2010  och har sedan dess  
  uthålligt arbetat på att vidareutveckla arbetssättet på sektionen
  Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har flera enheter arbetat länge med PCV-  
  PCA. Arbetet har intensifierats under 2017 med projektorganisation och plan för att  
  alla enheter ska arbeta Personcentrerat. 

  Jerzy Kaczynski, Sektionschef, Gastrosektionen, Verksamhetsområde Medicin,  
  Geriatrik och Akutmottagning, Östra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
  Boel Mörck, Områdeschef, Område 2 och Projektägare Personcentrerat arbetssätt,  
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13:30 – 14:30 Leading change  - Förvandlingen av sjukvården 
  Helen Bevan berör viktiga förändringar som vården står inför och vad som krävs av  
  oss för att möta dessa utmaningar: både möjligheter och problem. Detta  
  seminarium sker på engelska.

  Helen Bevan is chief of service transformation at the NHS Institute for Innovation and  
  Improvement

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 - 15:30 Allt liv är verkligt möte
  Verklig empati är en bristvara inom vården i dag. Vi behöver återerövra det  
  mänskliga perspektivet och premiera mötet med patienterna i större utsträckning  
  än vad som görs idag. 

  Valdemar Erling är överläkare och hematolog på Kungälvs sjukhus, arbetar också  
  med Narrativ medicin och driver ett spännande utvecklingsarbete: Andra ronden.

15:30 – 16:15 Nyfikenheten som kan nå till patientens innersta
  Det krävs nyfikenhet, tålamod och tid för att komma underfund med en 
  Människa säger Astrid Seeberger som är njurläkare och författare. Astrid rör vid våra  
  hjärtan både i boken den Skamlösa nyfikenheten men också när hon reflekterar   
  över sina erfarenheter som läkare när hon beskriver vad persontcentrerat arbetssätt  
  innebär för henne.

16:15 – 16:30 Sammanfattning av dagens upplevelser


