


Välkommen att anmäla din enhet till årets största händelse:

Nationell primärvårdskonferens 2022
Under fyra förmiddagar samlar vi Sveriges primärvård till 

en digital konferens där allt ljus är på primärvården!

ALLT LJUS PÅ 
PRIMÄRVÅRDENS RESA

Dåtidens, nutidens och framtidens primärvård

28 april
ALLT LJUS PÅ 

FRAMTIDENS HÄLSA
Från sjukvård till hälsovård och prevention

5 maj

ALLT LJUS PÅ 
PATIENTER OCH MEDARBETARE, VARJE DAG

En god miljö för patienter, medarbetare och chefer

12 maj
ALLT LJUS PÅ 

PRIMÄRVÅRDEN
Primärvården i en nationell omställning

19 maj



Primärvården genom 
historien – från hospital 
till vårdcentral
Gunnar Wetterberg

Jämlik hälsa
Margareta Kristenson

Framtidsspaning
Troed Troedsson

Med reservation för förändringar.



Riktade hälsosamtal. 
En evidensbaserad metod 

i primärvården i syfte att 
förebygga hjärt- och kärl-

sjukdom och diabetes typ 2
Malin Skogström 

och Hans Lingfors

Med reservation för förändringar.

Rätt väg till en god hälsa! 
Om levnadsvanor på en 
vetenskaplig bas
Maj-Lis Hellenius och Carolina Klüft 



Vad kännetecknar en 
riktigt bra arbetsplats?

Carl Malmström

Digitalisering – Var står 
vi, vad händer nationellt?
Marina Tuutma

Fortfarande jävla 
skitsystem!

Därför är den digitala 
arbetsmiljön viktigare 

än någonsin.
Jonas Söderström

Med reservation för förändringar.



Ledarskap –
Hur leder vi (oss själva?) 
i transformation
Johan Grip

Framtidens hälsosystem –
Nära vård idag 
och i framtiden

Lars Almroth

Vad vill vi med framtidens vård?
Lisbeth Löpare-Johansson 
och Magnus IsacssonMed reservation för förändringar.



Anmälan, program och mer information finns på: 
nationellpvkonferens22.se 

Välkommen!

• Perfekt tillfälle för gemensam 
personalaktivitet!

• Inspiration och fortbildning 
för hela personalgruppen 

• Hela enheten kan delta på 
en gruppbiljett

• Möjlighet att se konferensen 
i efterhand

http://www.mkon.nu/nationellpvkonferens22


Allt ljus på primärvården 
– Välkommen att bidra med goda exempel från er region

• Filmklipp på upp till fem minuter, eller powerpoint presentation

• Digital poster

• Senast 18:e mars

• Kontakta ola@mkon.se

mailto:ola@mkon.se
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