Inbjudan till
Årsmöte och
Studiedag

Till årsmötet medlemmar i
Sektionen för
Handledning i Omvårdnad,
HiO, Svensk
sjuksköterskeförening.
Till studiedagen deltagare i
Sektioner inom Svensk
sjuksköterskeförening,
medlemmar inom
Handledning i Omvårdnad
och övriga intresserade

Årsmöte

Den 14 mars 2019
Kl. 17.00 – 19.00 Inregistrering och
Årsmötesförhandlingar.
Kl. 19.00 – 21.00 Mingel med buffé

Studiedag

Den 15 mars 2019

Fördjupa patientperspektivet i handledning
i omvårdnad

När: Mars 2019
14 mars kl. 17.00 – 21.00
15 mars kl. 09.30 – 16.00

Kl. 09.30 - 10.00 Inregistrering. Kaffe och smörgås

Plats:
Sjuksköterskornas hus
Baldersgatan 1
Stockholm

Kl. 10.15 - 12.30 Föreläsning

Anmälan via länk på
hemsidan från 9 november
https://www.swenurse.se/S
ektioner-ochNatverk/Handledning-iOmvardnad-sektion-inomSvensksjukskoterskeforening-HiO/
Sista anmälningsdag!
26 januari 2019
Deltagande enligt följande
alternativ:
Alt 1. Den 14/3 och 15/3
Alt 2. Enbart den 14/3
Alt 3. Enbart den 15/3
Kostnad:
Alt 1. 1250 kr. för den 14/3
och 15/3
Alt 2. 300 kr. för årsmöte
och buffé den 14/3
Alt 3. 950 kr. för studiedagen den 15/3. Kaffe och
lunch ingår.
Kontaktperson vid frågor:
Pernilla Karlsson
Mail: pernilla.karlsson@hb.se

Kl. 10.00 - 10.15 Välkommen

Vad blir det för skillnad för handledningen om vi utgår från
en berättelse om en patient eller från en berättelse om
organisationens problem? Med avstamp i en
livsvärdsteoretisk syn på reflektion och lärande talar Mia
Berglund om patientberättelsen roll i Handledningen i
Omvårdnad. Hur lotsar vi de handledda från fokus på
organisationsperspektiv till patientperspektiv? Vad kan det
betyda för de handledda?
Mia är docent i omvårdnad och arbetar som biträdande
professor vid Högskolan i Skövde. Hon är sjuksköterska
och omvårdnadshandledare. Mias forskningsprojekt handlar
främst om patientens lärande i att leva med långvariga
hälsoproblem och hur vårdarna kan stödja detta lärande.
Kl. 12.30 - 13.30 Lunch

Kl. 13.30 - 15.30 Workshop- vi utvecklar våra metoder
tillsammans för att fördjupa patientperspektivet i
handledning i omvårdnad

Förbered dig inför workshopen genom att reflektera över
något dilemma du ställts inför som handledare, och vilka
tankar och känslor det väckt hos dig i handlednings
situationen. Önskar du prova på att handleda en grupp i
handledning på handledning anmäl ditt intresse till ordförande
Yvonne Wallberg Andersson inför studiedagen

Kl. 15.30 – 16.00 Utvärdering och Avslut
”Kaffe to go”

Arrangör Styrelsen för Handledning i Omvårdnad

Välkomna!

