nr 2 2016

Kultur gav arbetsklimatet nytt lyft !
Kan linedance, yoga, grönsaksskulptering och bakning stärka arbetsklimatet och mota
stress? Medarbetare inom Jakobsbergs AVCnätverk har fått prova olika kulturaktivteter en
gång i veckan, i tolv veckor. De första resultaten är lovande.
LÄS MER

Ny utbildning om
tobaksavvänjning och
riskbruk alkohol
Möter du och dina kollegor patienter som
använder tobak och/eller har ett riskbruk av
alkohol? Missa inte vår nya utbildning "När
bruket av tobak och/eller riskbruk alkohol
väger över". I kursen får ni hjälp med att
kartlägga hur ni arbetar i dag och att
utveckla det vidare. Anmäl er redan idag!
LÄS MER

Nouha blev årets
diabetessjuksköterska!
Årets diabetessjuksköterska heter Nouha
Saleh Stattin. Hon prisas för att hon ser
och lyfter varje individ – patienter såväl
som kollegor.
– Det är en stor ära och fint att diabetes i
primärvården uppmärksammas. Även
varmt tack till alla patienter och kollegor jag
mött och som jag lärt mig mycket av, säger
en rörd pristagare.
LÄS MER

Snart går flyttlasset!
Under sommaren flyttar Akademiskt
primärvårdscentrum till Alfred Nobels allé
10, plan 6, inom campusområdet
Huddinge. Nästan samtidigt byter även
sektionen för allmänmedicin adress till
Alfreds Nobels allé 23.
LÄS MER

Sommarhälsning!
Sommaren är äntligen här! Vi på
Akademiskt primärvårdscentrum vill passa
på att önska alla en riktigt skön och
avkopplande semester. Som en tornado
virvlade våren förbi, att hinna mellan hägg

och syren blev en doft som anades i
vårnatten. Nya spännande projekt
påbörjades under våren och fler planeras
till hösten.
LÄS MER

Tidskrifter, böcker och
mycket mer – uppdaterad
bibliotekstjänst

Missa inte
fortbildningseftermiddag om
ALS

LÄS MER

ANMÄL DIG HÄR

Framgångsrikt bemötande –
en inspirationsföreläsning

Utlysning av platser på
Nationella forskarskolan i
allmänmedicin

Mörby AVCområde
19 april. LÄS MER

Tips för att strukturera
äldremottagning i
primärvården
LÄS MER

LÄS MER

En eftermiddag om stress
och stressrelaterad ohälsa
Mörby AVCområde
5 oktober. LÄS MER

Kom igång med Fysisk
aktivitet på Recept, FaR i
höst!
Vill du använda FaR i ditt dagliga kliniska
arbete? Här får du den vetenskapliga
bakgrunden för att använda metoden.
Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och sjukdoms
behandling), metoden FaR och blir behörig
att föra ett rådgivande samtal.
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

