Webb-seminarium:

En psykiatri som fungerar
- så får personalen träffa fler patienter
Inbjudan till webbseminarium
När: Onsdag 29 november
kl 08:00-8:45
Var: Deltagande via din skärm

Några av de stora utmaningar som psykiatrin står inför idag är långa väntetider och
köer, ofta beroende på att personalen inte hinner träffa tillräckligt många patienter
givet det behov som finns samt brist på nyckelkompetens. Väntetiderna leder till
lidande för patienterna och ökade kostnader för samhället i stort.

Anmälan: Gärna så
snart som möjligt, med
fördel före 22 november.
Anmälan sker via denna
länk.

I detta interaktiva webb-seminarium kommer vi att belysa och diskutera några av
de gemensamma problem och hinder som finns inom psykiatrin, samt ge dig som
är chef eller har en annan ansvarsroll inom vuxen- samt barn- och
ungdomspsykiatri förslag på möjliga lösningar, verktyg och arbetssätt.

Har du frågor om webbseminariet, kontakta:

Ett webb-seminarium är ett seminarium på webben, där det är möjligt att delta
oavsett var man befinner sig.

Patrik Holmberg: 076-110 12 06

Helseplan önskar dig varmt välkommen till vårt interaktiva webb-seminarium “En
psykiatri som fungerar – så får personalen träffa fler patienter”. Genom att lära av
varandra kan en mer välfungerande psykiatri uppnås! Anmälan sker så snart som
möjligt, med fördel före 22 november. Anmälan sker via denna länk.

patrik.holmberg@helseplan.se
Wiktor Suvander: 072-186 80 86
wiktor.suvander@helseplan.se
Läs mer om webb-seminariet på
www.helseplan.se

Helseplan Nysam AB
Stadsgården 10, 10 tr.
SE-116 45 Stockholm
Telefon +46 (0)8 410 408 00
www.nysam.com
www.helseplan.se

Medverkande:
• Sven Nordlund, leg psykolog, f d divisionschef Landstinget Sörmland
• Niklas Källberg, ekon dr och VD, Helseplan
• Patrik Holmberg, leg psykolog och seniorkonsult, Helseplan
Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom svensk
sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändringsoch förnyelsearbete. Nysam har haft i uppdrag att ta fram rapporter för
Uppdrag psykisk hälsas benchmarking av specialist-psykiatrin 2016.
Helseplan är ett nordiskt tjänsteföretag med unik kunskap och erfarenhet
av hälso- och sjukvård. Vårt utbud av tjänster, från analys till genomförande,
gör det möjligt att få effekt av förändringar!

