Sitnet 2020
Arbetssätt vid utprovning med fokus på
avancerad sittproblematik

Årets Sitnet ger utrymme för konkret erfarenhetsutbyte och inspiration avseende arbetssätt,
rutiner, processer och dokumentation. Genom detta kommer vi tillsammans kvalitetssäkra
och – där så är möjligt – hitta best practice för utprovningens tre huvudprocesser, förarbete,
utprovning och efterarbete.

Sitnet bjuder in till konferens den 1-2 december 2020
Konferensen riktar sig till dig som är hjälpmedelskonsulent eller hjälpmedelstekniker och
arbetar med sittanpassningar i ditt dagliga arbete på hjälpmedelscentral.
Sitnet 2020 har engagerat juristen Dina Jacobson och journalisten Erika Wermeling.
Med utgångspunkt i sin djupgående kunskap om vilka lagar och regler som styr hälso- och
sjukvårdens olika områden kommer Dina Jacobson föreläsa och finnas tillgänglig för
specifika frågor och funderingar. Erika Wermeling ger ett annat perspektiv genom att utifrån
personliga erfarenheter prata om hur viktiga anpassningar kan vara för individen och hur
svårt det kan vara när ”professionen” hänvisar till regelverk och bortser från behoven.
Du kommer också att få ta del av exempel på hur ett antal verksamheter runt om i
Sverige arbetar med utprovningens olika steg – allt från organisation till dokumentation –
samt delta i tematiska workshops kopplade till dessa presentationer.
Den första dagen avslutas med en gemensam middag på kvällen där du får möjlighet att
prata med kollegor från hela Sverige.

Varmt välkommen!
Hälsar arbetsgruppen för Sitnet: Elisabet Rodby Bousquet (Västmanland), Pär Jidåker
(Gävleborg), Birgitta Johansson (Halland), Petra Axelsson (Kalmar län), samt Amanda
Gyllenswärd (Nysam)
Vad är Sitnet?
Sitnet är ett nätverk för hjälpmedelspersonal som arbetar med avancerat sittande och
positionering. Startades av Handikappinstitutet 1995, anordnades av Hjälpmedelsinstitutet
2001-2012 och drivs idag av en arbetsgrupp tillsammans med Nysam.

Tid och plats
Tid: 1-2 december 2020,
lunch till lunch
Plats: Clarion Hotel
Skanstull, Ringvägen 98,
Stockholm
T-bana: Skanstull
Kostnad per deltagare:
Pris: 4 700 kr exkl moms.
Eftermiddagskaffe, middag,
förmiddagskaffe och
avslutningslunch ingår.

Arbetssätt vid utprovning med
fokus på avancerad sittproblematik
Till vänster ser du detaljerna för mötet samt hur du
anmäler dig.

1 december
13.00-13.15

Välkomna och introduktion till årets
möte

13.15-13.45

Individen i fokus – risk kontra nytta
vid individanpassningar
Erika Wermeling

14.00-15:15

Workshop 1: Förarbete
Praktiska verksamhetsexempel
varvade med interaktiva övningar

Beloppet faktureras efter
konferensen. Avbokning ska ske
skriftligt senast fyra veckor innan
konferensen, därefter debiteras
full avgift. Du har alltid möjlighet
att överlåta din plats till en
kollega.

15.45-17.00

Workshop 2: Utprovning
Praktiska verksamhetsexempel
varvade med interaktiva övningar

18.30

Middag (Clarion Hotel)

Anmälan: sker via denna länk
senast den 30 september

2 december

Ange eventuella kostpreferenser
vid anmälan samt din
faktureringsadress.
Kontaktuppgifter:
Katarina Fungdal
0701-47 98 93
katarina.fungdal@helseplan.se

09.00-09.15

Introduktion till dagen

09.15-10.00

Juridiken i fokus - utprovning som
ett led i förskrivningsprocessen
Dina Jacobson

10.15-11.30

Workshop 3: Efterarbete
Praktiska verksamhetsexempel
varvade med interaktiva övningar

11.30-12.00

Uppsummering och avslut
Lunch (12:00)

Hotell- och bokningsinformation
Helseplan Nysam har preliminärbokat ett antal rum på Clarion Hotel
Stockholm (Skanstull) för deltagarna på Sitnet. 100% av rummen finns
tillgängliga för bokning till och med den 1 oktober. Därefter plockas 50% av
rummen bort. Samtliga preliminärbokade rum plockas bort den 1 november. Vill
du vara helt säker på att få ett boende på Clarion Hotel är det således
säkrast att boka detta innan den 30 september. I övrigt gäller följande:
Enkelrum kostar 1 647 kr och du bokar själv senast 1 november via
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/stockholm/clarion-hotelstockholm/erbjudanden/helseplan-nysam/. Fri av- och ombokning gäller
senast 14 dagar innan ankomst.
Hotellet ligger en kort promenad från t-banestation Skanstull (grön linje). För
mer information om hotellet se
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/stockholm/clarion-hotelstockholm/

