
 

Inbjudan till 

Närsjukvårdsteamet 
Västra Skaraborg 

10-årsjubileum 
16 oktober 2018 i Lidköping 

____________________________________ 
Välkommen att fira med oss! I höst har vi varit 
operativa i 10 år. Kom och lyssna till två inspirerande 
föreläsare! Vi hoppas kunna förmedla en del av våra 
erfarenheter och visioner – att samverkan, 
gemensam utveckling och samtalet är centrala för 
god vård av våra mest sjuka äldre. Vi välkomnar 
särskilt våra medarbetare på sjukhus, vårdcentral 
och kommun. Se program på nästa blad.  

 
Medverkande talare 

    

Hur skapar vi bättre hälsoläge? Norrtäljemodellen, 
organisation, lärdomar och ledarskap 

  Peter Graf 

   

 

Närhet, avstånd, samtalet och den mänskliga hjärnan – och 
handfasta tips för en bra kommunikation 

  Ulla Silkens 

   

 Datum/tid 
16 oktober kl. 13.00-16.15 
 

 Plats 
Röda kvarn, Lidköping 
 

 Anmälan 
anna.cecilia.karlsson@vgregion.se 

mailto:anna.cecilia.karlsson@vgregion.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj03ozBzY_dAhXL3SwKHfpJBaMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vgregion.se/&psig=AOvVaw1x_F3siz-SzU15xyEMLare&ust=1535540831048772


Program 
Tisdag 16 oktober 2018 
 

12:45-13:00 Mingel med bubbel 

 
13:00-13:05 Närsjukvårdsteamet inleder 

 
13:05-14:20 
Hur skapar vi bättre hälsoläge?  

. Norrtäljemodellen 

. Organisation och ledarskap 

. Lärdomar 

Peter Graf är sedan 2013 VD för vårdbolaget Tio-
hundra, en del av den unika Norrtäljemodellen 
där landstingsdriven sjukvård och kommunal om-
sorg framgångsrikt integrerats. Nyligen upp-
märksammades modellen som ett gott exempel 
av regeringen, som vill att övriga kommuner och 
landsting går samma väg. Han har tidigare varit 
VD för Danderyds sjukhus och Aleris sjukvårds-
verksamheter i Sverige. Han brinner för föränd-
ringsledarskap, innovation och digitalisering 
inom vård och omsorg.  

Han är docent vid Karolinska Institutet, specia-
listläkare i öron-, näs- och halssjukdomar och har 
även varit chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus 
vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och 
verksamhetschef vid öron-, näs- och- halskliniken 
på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 
Är även ordförande i den oberoende tankesmed-
jan Forum för Health Policy. 
 
 
 

14:20-14:50 Fika med kaffe och tårta 

 
14:50 -15.00 Film om Närsjukvårdsteamet 

 
 

 
 
 
 
15:00-16:00 
Närhet, avstånd, samtalet och den 
mänskliga hjärnan - och handfasta 
tips för en bra kommunikation 
 

Ulla Silkens är läkare och specialist inom kvin-
nosjukvård och förlossningar samt företags-
hälsa.  

Hon har även arbetat som chefläkare och 
läkare på Hospice Gabriel. Under hela 1990 
talet drev Ulla samtalsmottagning och psyko-
logisk handledning för framför allt läkare och 
barnmorskor. Hon är auktoriserad Balint-
gruppledare och samtalsterapeut med utbild-
ning att arbeta med Symboldramametoden. 
Som pensionär finns möjlighet att använda 
dessa kunskaper integrerat. 
 

 
 
16:00-16:15 Reflektion och tack 

 

________________________________________________________ 

 
Anmälan 
Deltagande är kostnadsfritt. Dock är antalet 
platser begränsade. Anmäl er senast 11 okto-
ber via mailadressen på inbjudans förstasida. 
Märk mailet ”Anmälan 10 år” och ange namn, 
arbetsplats och eventuell specialkost. 


