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VÄLKOMMEN TILL EN 

UTBILDNINGSDAG OM 

Triagering – rätt vård till rätt 
patient i rätt tid 
Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting en nationell 

kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning 

bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till en utbildningsdag om triagering – rätt vård till rätt patient i rätt tid.  

 

Den första bedömningen sker oftast via telefon av en rådgivningssjuksköterska som utifrån sin medicinska 

bedömning bokar in patienten till rätt profession eller ger egenvårdsråd.  

 

Det nationella Rådgivningsstödet webb bidrar till att kvalitetssäkra vården genom att alla patienter får 

evidensbaserade råd oberoende vilken sjuksköterska de samtalar med via telefon. Hur ser Rådgivningsstödet 

webb ut inom området psykisk hälsa? 

 

Hur kan rådgivningssjuksköterskan arbeta med sina egna reaktioner efter svåra samtal? 

 

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att 

deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta 

målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell 

videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller 

också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på 

hemmaplan. 

 

Datum 18 april kl. 10.00 – 15.30 

Plats Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm 

Lokal Taube, entréplan 

Målgrupp Rådgivningssjuksköterskor, verksamhetschefer, utbildningsansvariga för 
Rådgivningsstödet webb i regionen 

Kostnad Kostnadsfritt för utbildare i primärvård 

Anmälan Anmälan sker via denna länk 

 

  

   

 

 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12254&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=61476&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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PROGRAM 

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering 

10.00 – 10.15 Inledning – Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården 

Presentation av våren utbildningsprogram 
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa 

10.15 – 11.05 Att vägleda kring psykisk hälsa med hjälp av 1177 Vårdguiden, UMO/Youmo, 
Hjälplinjen och Rådgivningsstödet webb. 
Annelie Amigelius, Emma Holmér och Emma Frid från Inera/1177 

11.05 – 11.30 Att utbilda på hemmaplan 
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa  

11.30 – 12.30 LUNCH 

12.30 – 13.30 Primärvårdstriage – ett gott exempel  

Närhälsan i Västra Götaland berättar om deras triageringsmodell 

Susanne Sölvenäs, Lena Bornhöft och Malin Sköld, Närhälsan, Västra 
Götalandsregionen  

13.30 – 14.30 Rådgivningssjuksköterskans egna reaktioner efter svåra samtal 

Hur hanterar man det svåra samtalet? 
Ullakarin Nyberg, psykiater, SLSO 

14.30 – 15.00 Fika 

15.00 – 15.30 Reflektion och diskussion samt uppsamling 

 


