20/9 kl 09:30-15:30
på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm

Healing Environments
- in Healthcare
Danmarks Ambassad i Stockholm, tillsammans med partners, bjuder in till ett heldagsseminarium
om Healing Environment in Healthcare.
Healing Environment in Healthcare har blivit en integrerad del i de behandlingsalternativ som används på sjukhus, äldreomsorg och inom intensivvård, psykiatri mm.
Under seminariet får du träffa ledande forskare, kliniker och branschkunniga som delar med sig av de
senaste forskningsrönen och kunskap om vårdmiljöns betydelse för patientens hälsa och välbefinnande.
-

Hur mycket kan ljuset betyda för att skapa optimala förhållanden både för 				
patient, personal och medborgare?

-

Vad kan rätt musik göra för att skapa lugn och harmoni?

-

Vilka icke-farmakologiska hjälpmedel finns för att minska oro och ångest?
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AGENDA
09:30 - 10:00		

Kaffe och Registrering

10:00 - 10:05 		
Välkommen, Utsedd (Designated) Ambassadör till Sverige, Kristina Miskowiak Beckvard, 		
			Danmarks Ambassad, Stockholm

10:05 - 10:10 		

Introduktion, moderator, Jonas Pettersson

10:10 - 10:40 		
Utvärdering av ErgoNova Gungstolen® i vården och omsorgen av personer med demens-		
			sjukdom, Annelie Gusdal, Universitetslektor, Fil. Dr. vårdvetenskap, Mälardalens universitet

10:40 - 11:10 		

Circadian lighting – Clinical research results from Rigshospitalet, Ph.D. Anders West

11:10 - 11:40 		
			

En dag på intensivvårdsavdelningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Eva Wahlberg, 		
Vård- och utvecklingslogistiker, Centralintensiven, Akademiska sjukhuset Uppsala

11:40 - 13:00

Lunch och nätverkande

13:00 - 13:30 		
			

Hälsofrämjande och evidensbaserad ljusdesign för intensivvård och äldreboenden, 			
Greger Johansson och Johan Lindgren, Chromaviso

13:30 - 14:00 		
Miljöer som skapar välmående, Therese Christiansson, certifierad utbildare 				
			BPSD-Registret, Demenssamordnare, Välfärd Gävle

14:00 - 14:30 		

Kaffe och nätverkande

14:30 - 15:30 		
			
			

MusiCure in Healthcare - evidence based music and films used in treatment- based on		
Professor Ulrica Nilssons research on music and the healing effects of music, Niels Eje Founder &
Creator and Inge Mulvad Eje, CEO & MD at MusiCure in Healthcare

			&
			Musikterapi - en intervention som påverkar livskvalité och hälsa hos svårt sjuka barn		
			
Lena Uggla, Musikterapeut, med dr, GIM, RMT-SAM*, Karolinska Universitetssjukhuset, 			
			Karolinska Institutet

