
Vi ser fram emot en givande dag!

Välkommen!  
BPSD-registret  firar 10 år som kvalitetsregister och det är därför 

extra roligt att få bjuda in till vårt tionde Årliga möte! 

I år ses vi den 2 december i Malmö och dagen riktar sig till alla som 

har deltagit i BPSD-registrets administratörsutbildning oavsett 

yrkeskategori.

Dagens program:

08.15 - 09.00    Registrering. Kaffe, te & fralla.

09.00 - 09.30 Välkomna & Aktuellt från BPSD-registret!

Eva Granvik, registerhållare 

09.30 - 10.00 ”Hunden som vårdinsats”

Demensteamet, Södertälje  

10.00 - 10.30  Bensträckare och kaffe 

10.30 - 11.30     ”Kognitiv sjukdom av Lewy body typ”

Elisabet Londos, överläkare och professor i klinisk    

minnesforskning vid Lunds universitet och vid VO         

Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus

11.30 - 12.00     BPSD-registrets Innovationspris delas ut

12.00 - 13.00   Lunch

13.00 - 13.45   ”Demensomsorg för invandrare” – en handbok

Rozita Torkpoor, doktorand vid Lunds universitet och 

sjuksköterska på Migrationsskolan, Skånes  

universitetssjukhus, berättar om den nyligen   

publicerade handboken från Nordens välfärdscenter. 

13.45 - 14.15  ”En förbättrad inomhusmiljö” – ett      

förbättringsarbete från Svalöv. 

Ulrika Granér, specialistsjuksköterska, Svalöv

14.15 - 14.45 Eftermiddagsfika

14.45 - 15.45    ”Den store Hjärnini” 

Den visuella perceptionen. Hur fångas och styrs 

uppmärksamheten? Psykologiska experiment och 

trolleritrick med Allan Dahlqvist, medicinsk sekreterare

vid VO Minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus 

15.45 - 16.00      Boklotteri & avslutning av dagen
Varmt välkommen

med din anmälan!

Datum:
2 december 2020

Plats:
Jubileumsaulan

Skånes universitetssjukhus

Jan Waldenströms gata 5

214 28 Malmö
HITTA HIT

Kostnad:
600:- per person

(exkl. moms)

Fika & fralla vid 

registrering, lunch samt 

eftermiddagsfika ingår 

Sista anmälningsdag: 
31 oktober

Anmälan är bindande,

men kan överlåtas. 

Tacksamt om byten 

meddelas i ett mail till oss

Kontakt:
www.bpsd.se

bpsd.sus@skane.se

040-33 55 78

Anmälan krävs och görs via formulär på hemsidan: www.bpsd.se
I anmälan anges deltagaruppgifter, fakturaadress inkl. referens och ev. specialkost. 
Antalet platser är begränsat och alla anmälningar bekräftas av BPSD-registret.

Dagen kommer att filmas och kan komma att publiceras på hemsidan. 

https://www.google.com/maps/place/Jan+Waldenstr%C3%B6ms+gata+5,+214+28+Malm%C3%B6/@55.5910262,12.9961387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a14434f80439:0x4a2558dd0b5c42cc!8m2!3d55.5910262!4d12.9983273?hl

