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VÄLKOMNA TILL UTBILDNING I 

PERSONCENTRERAD VÅRD 
 

Dietistens samtal med patienten handlar ofta om att ge patienten underlag och motivation 

för förändrat beteende gällande matvanor och fysisk aktivitet. Genom personcentrerad 

vård ökar dietistens möjlighet att tillsammans med patienten nå framgång i behandlingen. 

Förändring av matvanor, hälsosamt ätande och regelbunden fysisk aktivitet är former av 

egenvård, där patienten sköter delar av uppföljning och behandling själv. Enligt GPCC 

handlar personcentrering om kultur och innebär ett etiskt förhållningssätt med konkret 

praktiska konsekvenser i mötet med patienten. 

 

Vad är skillnaden mellan patientcentrerad eller personcentrerad vård? Vad står begreppet 

personcentrerad vård för och hur skiljer den sig från vårt vanliga arbetssätt? Hur kan 

dietisten utöva personcentrerad vård i praktiken? 

 

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om personcentrerad vård, samt genom 

workshops utveckla en modell för personcentrerad vård för dietisters arbete.  

 

Utbildningen består av föreläsningar och workshop om personcentrerad vård och sker i 

samarbete med Centrum för personcentrerad vård i Göteborg (GPCC).  

 

Dagen avslutas med nätverksbyggande för att ytterligare öka förutsättningen för att 

förhållningssättet implementeras inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att 

dietister från hela landet anmäler sitt intresse till utbildningsdagen, så att vi får en 

nationell spridning av kunskapen om personcentrerad vård. 
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TID:  8 december 9.30-16.30 eller  

12 december 9.30-16.30  

 Fika och lunch ingår. 

 

PLATS:  Huvudbyggnaden, Vasaparken, Universitetsplatsen 1, Göteborg 

Torgny Segerstedtsalen  

http://www.gu.se/motesservice/konferenspaket/vasaparken 

 Spårvagn 2,3,7, 10 eller buss 16 alt 19 

 

AGENDA 
Introduktion till personcentrad vård 

Dialog kring dietistens perspektiv i och roll i partnerskapet med patienten 

Utmaningar med att införa och utveckla personcentrering 

 

FÖRBEREDELSER 
En förberedande uppgift kommer att skickas till deltagarna i god tid före kursdagen. 

Dokumentation av kursen kommer att skickas från GPCC i efterhand. Deltagandet i 

kursen och dokumentationen är utgångspunkt för fortsatt arbete på hemmaplan med 

personcentrerad vård. Kursdeltagarna förväntas hålla ett nätverk i gång runt person-

centrerat arbete efter att ha deltagit i kursdagen. 

 

ANMÄLAN 
Alla dietister är välkomna och först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är 31/10. 

Dagen är kostnadsfri för medlemmar i DRF.  

För övriga är kostnaden 1600 kr + moms.  

Angående fakturering och frågor, kontakta Madde per mail på adress nedan.   

 

Skicka din anmälan med namn och arbetsplats och eventuellt behov av specialkost till: 

madde.lindstrand@drf.nu 

 

 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR  
Karin Haby och Madde Lindstrand 

http://www.gu.se/motesservice/konferenspaket/vasaparken

