
Inbjudan riktar sig till dig som är                                                                                                                                      

Enhetschef, Verksamhetschef, MAS & Socialchef eller                                                                                          

motsvarande vid anslutna kommuner / verksamheter / enheter 

 

Välkomna till en inspirationsträff med BPSD-registret! 

Vi är glada över att er verksamhet har valt att arbeta med BPSD-registret och hoppas att ni har kunnat vara en del 

av både själva arbetet med registret och hunnit titta på resultaten. Ni som arbetar i en ledande roll är mycket 

viktiga i hur registerarbetet fungerar inom verksamheten och det finns därför många fördelar med att vara väl 

insatt i hur arbetet genomförs och i vilken användning just ni som chefer kan ha av registret. 

Vi bjuder in till en halvdag för chefer 

Ämnet för dagen: Fokus denna halvdag kommer att vara statistik & resultat: Vad betyder siffrorna, hur tolkar ni 

resultaten och hur kan ni använda statistiken i förbättrings- och kvalitetsarbeten? Vi ger även en uppdatering över 

nuläget och den senaste informationen om vad som är på gång i BPSD-registret. (Föreläsning & grupparbete) 

 

Alternativa datum & orter: 

Göteborg 10 februari 2016 kl. 13-16 / Burgårdens konferenscenter, Lokal Boheme, Skånegatan 20 i Göteborg 

Borlänge 11 februari 2016 kl. 13-16 / Scandic Borlänge, Stationsgatan 21-23 i Borlänge 

Luleå 16 februari 2016 kl. 13-16 / Stadshuset, Rådstugatan 9 i Luleå 

Stockholm 17 februari 2016 kl. 9-12 / Väderkvarnens vård- o omsorgsboende, Brunnsgatan 26 (T-bana Hötorget) 

Sista anmälningsdag den 29 januari 

 

Växjö 13 april 2016 kl. 9-12 / Vårdbostaden Hovslund, Kungsvägen 76 i Växjö 

Sundsvall 14 april 2016 kl. 9-12 / Quality Hotel Sundsvall, Lokal Apotekaren, Esplanaden 29 i Sundsvall 

Örebro 27 april 2016 kl. 9-12 / Universitetssjukhuset Örebro, B-huset, Bohmanssonsalen i Örebro  

Sista anmälningsdag den 31 mars 

 

Anmälan krävs då antalet platser är begränsat och görs snarast i ett mail till bpsd.sus@skane.se                                            

Märk mailet i ämnesraden med Chefsträff + aktuell ort.                                                                                                                                                

I anmälan är vi tacksamma om du uppger: vilket tillfälle du vill anmäla dig till, namn, befattning, mailadress, 

vilken kommun/verksamhet och enhet du tillhör samt fakturauppgifter inkl. organisationsnummer. Behövs 

specialkost är vi tacksamma om du skriver detta i mailet.                                                                                                              

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe & kaka/fralla. Anmälan är bindande men ej till person.                                                                                                                     

(Ej avbokad plats senast 14 dagar innan aktuellt datum faktureras med 500:-) 

Har du något eget gott exempel du vill dela med dig av? Kontakta oss gärna!                                                                      

Har du frågor om dagen får du gärna kontakta oss på bpsd.sus@skane.se 

 

Varmt Välkommen med din anmälan! 
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