
 

I hemsjukvårdens spår 
Temakonferens om hemsjukvård i Östergötland 20 november 2015 

 

 

www.regionostergotland.se 
 

  
 

Datum och tid Fredagen den 20 november 2015, klockan 08.30 – 16.00 
 

Plats Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 
 

Målgrupp Politiker och tjänstemän inom hälso- och sjukvård samt omsorg 
Företrädare för pensionärs- och handikappsorganisationer 
Chefer och yrkesverksamma inom kommunernas och regionens vård och omsorg 
Inbjudan är inte personlig 
 

Anmälan Vänligen anmäl ditt deltagande via www.regionostergotland.se/konferens  
senast den 10 november 2015 
 

Information Dagen anordnas på initiativ av samråd vård och omsorg i samverkan med ledningsgruppen 
vård och omsorg samt länets FOU-samråd. 
 
Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör Region Östergötland är moderator under dagen. 
  
 

Program   

08.30 Kaffe och registrering 
 

 

09.00 Välkommen  Torbjörn Holmqvist, ordförande 
samråd vård och omsorg 
 
Eva Lindh, vice ordförande samråd 
vård och omsorg 
 

09.15 Hemsjukvården i Östergötland 
 
Tillbakablick och reflektioner – blev det som vi tänkte? Farhågor och 
förhoppningar 

Gerd Sandgren Lundström, 
närsjukvårdsdirektör Region 
Östergötland 
 
Peder Ellison, omsorgsdirektör 
Linköpings kommun 
 

09.45 Utvärdering och uppföljning av Hemsjukvården  
 
I samband med hemsjukvårdsreformen beslutades om uppföljning av 
reformen. FoU–centrum i Linköping samt Närsjukvårdens FoU har 
följt processen.  
 

Bo Davidsson, Forskare FoU-
centrum för vård, omsorg och 
socialt arbete 
 
Elisabet Viman, 
grupp-/planeringsledare 
Linköpings kommun 
 
Ann-Britt Wiréhn, 
verksamhetschef, docent 
närsjukvårdens FoU 
 
Eva Törnvall, FoU-ledare 
närsjukvården, med dr 
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11.00 
 
 

Rehabiliteringsprocessen- före och efter 
hemsjukvårdsreformen 
 
Tillämpning av rehabiliteringsnivåer inom vård och omsorg har visat 
sig skapa tydlighet kring rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. 
Därför pågår ett sådant processarbete inom hemsjukvårdens område i 
Norrköpings kommun 

 

Ann-Sofie Mahrs Träff, 
kommundoktorand 
 
Laila Tilly, 
sjukgymnast/fysioterapeut 

11.30 Kommunaliserad psykiatrisk hemsjukvård  
 
Erfarenheter av samverkan 

Berit Andersson, vårdenhetschef 
psykiatriska mottagningen i 
Motala 
 
Tommy Hallén, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Motala 
kommun 
 

12.00 Patientens behov i fokus 
 
Goda exempel på hur vi samverkar över huvudmannaskapsgränser 

 

Niclas Hilding, verksamhetschef 
LAH Linköping 
 
Anders Petersson, sektionsledare 
LAH Linköping 
 
Sofie Spångberg, sjuksköterska 
Leanlink 
 

12.30 – 13.15 Lunch 
 

 

13.15 
 
 
 
 
 
 
 

Demensutredningar och uppföljningar  
 

Samverkan mellan kommunerna i väster och region Östergötland 
genom Vårdprocessprogram demens. Syftet med programmet 
är samsyn och god kvalitet i utredningar och uppföljningar med grund 
i de Nationella riktlinjerna 

Mariann Strömberg  
medicinskt ansvarig sjuksköterska i 
Vadstena och Ödeshögs kommuner 
 
Tove Hultberg, sjuksköterska, 
minnesmottagningen Motala 
lasarett 
 
Boel Eklund,  
medicinskt ansvarig för 
rehabilitering i kommunerna 
västra Östergötland 
 

13.45 Framtidens vård och omsorg 

Reflekterande samtal mellan två chefer ur perspektivet strategisk syn 
på fördjupad samverkan - att möta framtida utmaningar inom vård 
och omsorg 

Henrich Wilander, 
närsjukvårdsdirektör Region 
Östergötland 
 
Magnus Johansson, 
omsorgsdirektör Norrköpings 
kommun 
 

14.15 Hur går vi vidare? – Gruppdiskussioner FoU-centrum Linköping 
 
PUFF-enheten Norrköping 
 

14.45 Kaffe 
 

 

15.15 Röster från scenen- om dagen och om framtiden 
 

  

15.45 Avslutning Torbjörn Holmqvist, ordförande 
samråd vård och omsorg 
 
Eva Lindh, vice ordförande samråd 
vård och omsorg 

Varmt välkomna! 


