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SUPERS ///  SVENSKSPRÅKIGA /// STUDIEDAGAR /// 21 .–22.4.2020 VASA

/ / /  Tisdag 21.4. kl 9.00–16.15  
 
9.00 Anmälan och morgonkaffe
10.00 Öppnande av studiedagar  
 Silja Paavola, ordförande SuPer

10.15–12.30 Palliativ vård vid demens 
 Johan Sundelöf, Med.dr, Specialist i geriatrik, 
 Diplomerad i palliativ medicin, Stockholm

12.30 Lunch
13.30–15.00 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga   
 livskvalitet vid demenssjukdom 
 Vårdfilosofi och arbetssättet på Silviahemmet 
 Petra Tegman, Spec ssk i palliativ vård och    
 demensvård, Silviahemmet, Stockholm

15.00 Kaffe
15.30–16.15 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga   
 livskvalitet vid demenssjukdom 
 Petra Tegman, Silviahemmet, Stockholm 

/ / /  Onsdag 22.4. kl 9.00–15.15
 
9.00–10.30 Smärta hos äldre multisjuka och  
   smärta vid demens 
   Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet

10.45–11.45 Existentiell kris vid demens  
   – hur stöttas de närstående? 
   Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet

11.45–12.00  La Carita -stiftelsens hederspris
12.00   Lunch
13.00–14.00 Arbetstillfredsställelse, stress och  
   risken för utmattning 
   Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet

14.00–14.30 Kaffe
14.30–15.15  Arbetstillfredsställelse, stress och  
   risken för utmattning 
   Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet

Programändringar är möjliga.

www.superliitto.fi

superliitto #studiedagar

Deltagaravgifterna
    2 dagar    / / /    1 dag
Medlemmar   220 €  150 €
Studerande/ 
Pensionärer/  140 €  100 €
Arbetslösa  

Icke medlemmar  270 €  200 €

I deltagaravgiften ingår föreläsningarna, material samt lunch och kaffe 
(moms 0%).

Meddela exakt faktureringsadress i samband med anmälan om 
arbetsgivaren betalar avgiften. Studerande och arbetslösa måste vara 
färdiga att visa ett intyg vid anmälan. Logi ingår ej i deltagaravgiften.

Hotellbokning:
Deltagarna bokar och betalar sina hotelrum själva.  
Ange reservationskoden 47038141 i samband med bokningen på 
Scandic Waskia, Lemmenpolku 8, Vasa Tel 06-2413 0018,  
waskia@scandichotels.com. Priset för ett enkelrum 95 €/natt, 
dubbelrum 113 €/natt. I priset ingår övernattning och frukost. Om du vill 
boka ett dubbelrum, måste du ange ett namn med vem du vill övernatta. 

Bokningen bör göras senast 30.3.2020
waskia@scandichotels.com
tel. 06-24 13 00 18
sales@sokoshotels.fi

Anmälning  
För SuPers medlemmar
Anmälningen görs från och med den 13.1.2020 på adressen  
www.superliitto.fi/pa-svenska/aktuellt  
Om du inte har besökt Oma SuPer -tjänsten tidigare,  
bör du först skapa inloggningsuppgifter åt dig själv. 
Se inloggningsanvisningar på www.superliitto.fi/super-info/
kirjautuminen-oma-super-palveluun/

För icke medlemmar
På Supers sida www.superliitto.fi/jasenyys/koulutukset/
ammatillinen-koulutus/ finns en separat anmälningsblankett  
med hjälp av vilken kan anmälningen göras.

Den sista anmälningsdagen är den 8 mars 2020.
Anmälningen är bindande. Anmälningar via telefon mottas ej.

Tilläggsinformation: mervi.lehtinen@superliitto.fi

Kom med på studiedagarna på Scandic Waskia, Vasa! Där kan du bekanta dig med andra vårdare 
och skapa nätverk! Temat för årets studiedagar är Demensvård.

Prof. Peter Strang,  
Karolinska Institutet

Petra Tegman, Spec ssk i 
palliativ vård och demensvård


