Välkommen!

Nu är det dags att anmäla sig till BPSD-registrets Årliga möte 2019 och i år
ses vi i Katrineholm den 26 november!
Dagen riktar sig till alla som har deltagit i BPSD-registrets
administratörsutbildning oavsett yrkeskategori.

Datum:
26 november 2019

Dagens program:
08.00 - 08.45 Registrering. Kaffe, te & fralla finns från kl. 08.15
08.45 - 09.15 Välkomna & Aktuellt från BPSD-registret!
Eva Granvik, registerhållare
09.15 - 10.05 ”Frontallobsdemens”
Alexander Santillo, läkare och forskare vid VO
Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus
10.05 - 10.30 Bensträckare och kaffe
10.30 - 11.20 ”När ingenting fungerar; att arbeta personcentrerat med
BPSD-registret som grund”
Kristofer Ivhed, Sjuksköterska, Linköpings kommunala
demensteam och Bertha Ragnarsdóttir, föreläsare,
verksamhetsuvecklare och kurator, Linköpings kommun
11.20 - 11.45 BPSD-registrets Innovationspris delas ut
11.45 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.50 ”Våra behov av rörelse och beröring; fysioterapeutens roll
i arbetet med BPSD-registret”
Marie Ternström, fysioterapeut i Sandvikens kommun
13.50 - 14.40 ”Usch vilken resa - demensresan ur ett anhörigperspektiv”
Veronica Thulins berättelse om sina upplevelser som
anhörig när sambon insjuknar i en demenssjukdom
14.40 - 15.10 Eftermiddagsfika
15.10 - 16.00 ”Kognitiv sjukdom av Lewy body typ”
Elisabet Londos, överläkare och professor i klinisk
minnesforskning vid Lunds universitet och vid VO
Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus
16.00 - 16.15 Boklotteri & avslutning av dagen

Plats:
Tallåsskolans aula
Läroverksgatan 1
64136 Katrineholm
HITTA HIT

Kostnad:
600:- per person
(exkl. moms)
Fika & fralla vid
registrering, lunch samt
eftermiddagsfika ingår

Sista anmälningsdag:
18 oktober
Anmälan är bindande,
men kan överlåtas.
Tacksamt om byten
meddelas i ett mail till oss.

Kontakt:
Anmälan krävs och görs via formulär på hemsidan
I anmälan anges namn, mail, yrke, kommun & enhet, eventuell specialkost samt en
komplett e-fakturaadress inkl. referensnummer, org.nr och ev. GLN-kod.
Antalet platser är begränsat och alla anmälningar bekräftas av BPSD-registret.

Vi ser fram emot en givande dag!

www.bpsd.se
bpsd.sus@skane.se
040-33 55 78

Varmt välkommen
med din anmälan!

