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Mer jämlik diabetesvård med DiaCert !
Som stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården har vårdprocessen DiaCert provats på
19 vårdcentraler. Och den verkar fungera. Bättre blodsockernivåer och fler bedömningar av
patienternas fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några exempel.
Nu erbjuds konceptet till hela primärvården i länet.
LÄS MER

Miljoner för
goda ideér
Sju APC/AVCprojekt har fått totalt 3,1
miljoner kronor av Stockholms läns
landstings projektmedel (PPG) och så
kallade ALF pedagogikmedel.
Projekten spänner över områden som
läkemedelsrelaterad sjuklighet bland
äldre, träning för sköra äldre,
gruppbehandling för personer med
sömnbesvär, kronisk rygg/bäckensmärta,
interprofessionellt lärande och
internetbaserade utbildningsprogram.
LÄS MER

Erbjudande: tre
poängutbildningar
inom diabetes och
motiverande samtal
Nu har du möjlighet att fördjupa dina
kunskaper inom diabetes och motiverande
samtal. Tre utbildningar som ger
högskolepoäng erbjuds med start i början
av 2017. De arrangeras i samarbete med
Karolinska Institutet.

Sveriges största
vårdpris till
internetbehandling
mot hälsoångest
och social fobi
Athenapriset  sjukvårdens största pris till
klinisk forskning  går i år till psykologen
och AVCsamordnaren Erik Hedman med
kollegor. De belönas för ett flertal studier
som visat att internetbaserad KBTterapi är
effektivt för personer med hälsoångest och
social fobi.
LÄS MER

LÄS MER

Missa inte handledarträff
den 7 december  tema etik!
LÄS MER

Interprofessionellt Case
seminarium! AVC
Hässelby/Akalla

Välkommen till FOU
nätverksmöte AVC
Gustavsberg

LÄS MER

13 december. LÄS MER

ANMÄL DIG HÄR

Tips för att strukturera
äldremottagning i
primärvården

Patientsäkerhet och IVO

ANMÄL DIG HÄR

Radiologi för allmänläkare

Njursjukdomar i
primärvården
Allmänläkarnätverket Norrtälje.
ANMÄL DIG TILL: minna.ly@tiohundra.se

God hälsa  förutsättning för
en lyckad integration

Förebygg undernäring och
förskriv kosttillägg

Allmänläkarnätverket centrala stan.
ANMÄL DIG HÄR

Allmänläkarnätverket nordost.
ANMÄL DIG HÄR

Övervikt & fetma vid
funktionsnedsättning – hur
kan kan vården hjälpa till?
ANMÄL DIG HÄR

8 debattörer gör ett inlägg. LÄS MER

Vad är APC och AVC?
Kolla in vår nya film!
För dig som vill veta lite mer om
Akademiskt primärvårdscentrum, APC
och Akademiska vårdcentraler, AVC. Titta
gärna på vår animerade film.
SE FILMEN HÄR

Till Akademiskt primärvårdscentrums kursutbud, respektive Akademiska vårdcentralers
kalendarium.

Sprid nyhetsbrevet till vänner och kollegor! Tipsa en vän!
Besök våra webbplatser: www.akademisktprimarvardscentrum.se
www.akademiskavardcentraler.se
Verksamhetschef: Eva Henriksen, epost: eva.henriksen@sll.se
Redaktör: Daphne Macris, epost: daphne.macris@sll.se

Tipsa gärna om du har förslag på nyheter vi ska ta upp eller något du vill veta mer om.
Kontakta oss på: villvetamer@aprimc.se
Klicka här för att avregistrera din adress.

Postman

