
Kick-off!

Campus Österlen, Storgatan 25
30 augusti kl 9:30 - 15:30

Österlenprojektet:

Social innovation

Vad är Österlenprojektet?

Syftet med Österlenprojektet är att se till 
att alla i samhället får en god och säker 
vård och kan leva med värdighet under 
sina sista år, månader och dagar. Vi 
fokuserar på en smidig övergång mellan 
olika vårdformer, utbildning i palliativ vård 
och social innovation.

När vi talar om ’social innovation’ önskar vi 
svar på följande frågor: När sjukdom, hög 
ålder, ensamhet eller döden kommer nära 
inpå, vet vi då vad vi ska göra för att stödja 
våra medmänniskor? I den bästa av världar, 
hur ser ett stödjande samhälle ut kring just 
dig och dina närmaste?

Vår nuvarande samverkan i social 
innovation inkluderar: Stiftelsen Hospice 
Österlen, Simrishamns Kommun, 
Convenium och Svenska Kyrkan. Vi ser 
fram emot fler samarbetspartners!

Vår samverkan

Dagens schema

På vår kick-off får du möjlighet att utforska vård 
och stöd i livets slut och dessutom delta i samtal 
kring behov hos personer som står inför allvarlig 
sjukdom, sorg eller ensamhet.

9:30 Drop-in Fika

10:00 Introduktion av dagen och 
Österlenprojektets vision

10:15 Hur ser den palliativa vården ut i Skåne och i 
Simrishamn? Vilka är de personer som har behov av 
stöd i livets slutskede? 
(Föreläsare: Christel Wihlborg, Överläkare ASIH, 
Ystad)

11:00 Medkänsla och samhällsengagemang 
(Föreläsare: Christel Wihlborg, Överläkare 
ASIH, Ystad & Jamie Woodworth, doktorand i 
hälsovetenskap, Lunds Universitet)

11:45 Lunch

12:45 Människan, vården och livets slut 
(Föreläsare: Professor Dag Lundberg, Ordförande, 
Stiftelsen Hospice Österlen)

13:30 World Café Workshop: i den bästa av världar, 
hur ser ett stödjande samhälle ut i Simrishamn?

14:30 Vad har vi lärt oss idag och hur går vi vidare?

15:00 Avslutning, mingel och fika

Fri entré, vi bjuder på fika och lunch.

Kontakt information

Christel Wihlborg: christel.wihlborg@skane.se
Jamie Woodworth: jamie.woodworth@med.lu.se

www.osterlenprojektet.se

En gemensam vision för ett bättre, tryggare och mer medkännande slut på livet


