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Frågvist team bidrar till bättre
vård på lättakuten!
Vad hände? Varför gör du så? Vad är det som inte fungerar? En matematiker, en
industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta
problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som nu ska omsättas till bättre vård.
LÄS MER

Fördjupa dina
kunskaper om stroke
Varje år insjuknar 4 300 personer i stroke i
Stockholms län. Många får svårigheter att
läsa, skriva, räkna, tala och att svälja.
Strokegruppen erbjuder en utbildnings
eftermiddag med fördjupad kunskap och
konkreta verktyg för att underlätta för
patienten. Vi välkomnar alla yrkes
kategorier i primärvården 26 april.
LÄS MER

Rådgivningsstöd webb 
för rätt vård på rätt
nivå
Under de senaste två åren har Stockholms
läns sjukvårdsområde utbildat 150
distrikts och sjuksköterskor i "Råd
givningsstöd webb" på 70 vårdcentraler.
Nu är det de privata vårdcentralernas tur.
– Vi erbjuder 12 utbildningstillfällen, säger
Marika Larsson Lundgren på Akademiskt
primärvårdscentrum.
LÄS MER

Bli en av oss! Vi söker
biträdande
verksamhetschef
Vill du göra skillnad? Bli en av oss.
Akademiskt primärvårdscentrum bildades
2015 för att bättre möta primärvårdens
behov i Stockholms läns landsting. Nu
söker vi en biträdande verksamhetschef
som vill vara med och leda, lyfta och
utveckla verksamheten.
LÄS MER

Viktigt stärka de

akademiska banden!
Äntligen tittar vårsolen fram och vi går mot
ljusare tider. Utanför Alfred Nobels Allé
sprängs och grävs det i marken för fullt för
att bereda plats för nya studentgrupper till
Södertörn och Campus Huddinge. Vi ser
med glädje och tillförsikt fram emot att
träffa våra nya akademiska grannar i
förhoppning att bredda vårt
forskningssamarbete och berika den
akademiska kulturen.
LÄS MER

Tidskrifter, böcker och
mycket mer – uppdaterad
bibliotekstjänst

Missa inte kurs om
insulinbehandling 23 maj!

LÄS MER

Hans Lundin disputerar om
osteoporos 8 april

Stepping stonekurser
Liljeholmens AVCområde
5 april. LÄS MER
Hässelby/Akallas AVCområde
7 april. LÄS MER

Förskrivningsrätt för
distriktssköterskor
Mörby AVCområde
19 april. LÄS MER

ANMÄL DIG HÄR

LÄS MER

Deltagare sökes till studie
för test av
traumabehandlingsmetod
LÄS MER

FoUUmöte
HässelbyAkalla AVCområde
14 april. LÄS MER

FaRs dag, med diabetes i
fokus!
För patienter med diabetes är fysisk
aktivitet en grundsten i behandlingen. Men
hur bör aktiviteten se ut och hur lyckas vi?
Kom och lyssna på en rad intressanta
föreläsare i Landstingssalen den 18
april! Välkommen till FaRs dag med temat
metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR, till
patienter med diabetes.
LÄS MER

Starta
äldremottagning? Här
får du bästa tipsen!
Sedan årsskiftet har verksamheter med
husläkaravtal möjlighet att ansöka om att
öppna en mottagning enbart för äldre
patienter. Men hur kan vi organisera den på
bästa sätt? Ta del av exempel från region
Skåne och Stockholms läns landsting
samt diskutera med kollegor på ett
seminarium 20 eller 21 april.
LÄS MER

Professor Per Wändell

Rekordmånga besök på

går i pension  lyssna
på avskedsföreläsning

vår webb!

Snart går Per Wändell, distriktsläkare och
professor i allmänmedicin, vid APC och
Karolinska Institutet i pension. Den 31 maj
håller Per sin avskedsföreläsning "Från
runstenar och pappersjournaler till
databaser: en forskningsresa över två
millennier". Start kl. 14.30, lunchrummet,
plan 5, Alfred Nobels allé 12, Huddinge.
Välkommen!
LÄS MER

Akademiskt primärvårdscentrum når fler
än någonsin. Förra året hade webbplatsen
129 000 besök och 55 000 besökare. Det
är en ökning med cirka 50 000 besök
jämfört med föregående år. Mest populärt
innehåll var kurser, projekt och nyheter.
LÄS MER

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
Tf 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

