
Välkommen – inspireras av 
medarbetare och patienter!

Vad? 
Välkommen till en eftermiddag där 
medarbetare på Karolinska Universi-
tetssjukhuset berättar hur de förbättrat 
vården, tillsammans med patienter 
– för inspiration och utbyte av erfaren-
heter. En lösning som fungerat bra för 
en verksamhet kan ofta vara till nytta 
och glädje även för andra. 

Du får prova på olika lösningar, fråga 
klinikerna hur de har gjort, höra vad 
som varit svårt eller förvånansvärt en-
kelt. Vi berättar också vilket stöd som 
finns att få från Innovationsplatsen. 

När?
7 oktober 2016
kl 13.30-15.00

Var?
Innovationsplatsen på Karolinska  
Universitetssjukhuset i Huddinge, 
C1:77

Anmälan
Lätt lunch ingår om du anmäler dig 
före 30 september. För uppdaterad 
information och anmälan:  
karolinska.se/medarbetare-inspirerar
 

innovationer i vården 
titta – prova – fråga hur andra gjort

Hur kopplar jag upp mig? Videomöten med patienter som är på jobbet, i 
skolan eller bor långt bort. Dietisten Anna Hägg från Överviktscentrum visar 

hur de nu kan ge den vård patienterna verkligen behöver – många och korta 

möten som ger kontinuitet i behandlingen. 

Kan patienterna få mer tillgänglig vård – samtidigt som vi avlastar avdelning 
och akuten? Personal från Hjärtdagvården och Akut dagvård för barn med 

cancer berättar hur de utvecklat en dagvård som också är utvecklingsmiljö för 

nya arbetssätt. Hjärtläkaren Inger Hagerman och sjuksköterskorna Emma Jöns-

son och Maria Bergqvist samt Arja Harila-Saari, patientflödeschef barnleukemi.

Bättre om patienten själv sköter sina prover? Ställ dina frågor om digitala 

tjänsten Patientens Egen Provhantering. Blir det smidigare för patienten? Är 

det säkrare? Hur mycket tid kan vi spara? Kan det funka för min verksamhet? 

Patienten Lena Klaesson, projektledaren Martin Williamson och sjuksköterskan 

Susanne Pettersson från Reumatologen.

Hur känns det att ha Parkinson? Simulering vägledd av Sara Riggare, som har 

lång erfarenhet av att leva med sjukdomen. Hon forskar också – om digital 

egenvård vid MMC på KI, och har utvecklat en app.

Vi bjuder också på BarncancerAppen, Så når vi patienter i kriminal vården, 

Större inflytande i livets slutskede och Vad är på gång med 1177?

VI SES PÅ INNOVATIONSPLATSEN 

Några av de medverkande

http://karolinska.se/medarbetare-inspirerar

