
 

Välkommen till SFPM:s höstmöte  
25- 26 november  2021 

 
 
Datum: 25-26 november 2021 (lunch till lunch) 
Plats: Qulturum, Hus B4, Ryhov, Jönköping 
Kostnad: 350 kr per person exkl. moms. Middag på kvällen 25 november samt 
boende är inte inkluderat i priset. Denna kostnad står deltagaren själv för. 

 
Program 
Torsdag 25 november  
12:00 – 13:00   Lunch  

13:00 – 13:15 Välkommen 

Rachel de Basso, ordf. Folkhälsa sjukvårdsnämnd och ordf. SFPM  

 

13:15 – 14:15  Palliativ vård i England och Sverige  

Jan Hallström 

 
14:15 – 14:45  Fika 
 
14:45 – 16:30  Vart tog etiken vägen?  

Mikael Sandlund, SMER  
 
Gruppdiskussion 
 

19:00  Gemensam middag  
  OBS! Detta ingår inte i anmälningsavgiften! 

 
Fredag 26 november 
7:30  Kaffe och fralla 
  
8:30 – 11:50  Höjdpunkter och reflektioner från EAPC 2021 av SFPM stipendiaterna 

 4 sessioner om ca 45minuter med föredrag, frågor och diskussion,  
 tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 

8:30-8:45  Godmorgon med reflektioner från gårdagen, presentation av SFPM stipendiaterna! 
8:45-9:30  Post-EAPC föredrag  
9:30-10:15  Post-EAPC föredrag  
10:15-10:30  PAUS 
10:30-11:15  Post-EAPC föredrag  
11:15-11:50  Post-EAPC föredrag  

 
11:50 – 12:00                        Avslutning, sammanfattning, vad tar vi med oss?  

                      Martin Dreilich Ordförande SFPM 
 

För information om anmälan, vägbeskrivningar och boenderekommendationer – se nästa sida. 



Anmälan 

Anmälan för dig som arbetar inom Region Jönköpings län. 
Anmälan för dig som arbetar utanför Region Jönköpings län 
 

Sista anmälningsdag är 10 november 2021.  

Är det första gången du anmäler dig till en workshop inom Region Jönköpings län behöver du skapa 
ett konto i vårt. Ta hjälp av manualen: Ny användare i LoKs externa portal  
 
 

Boende 
Om ni vill ha bra boende i närheten av Qulturum rekommenderar vi Hotell Viktoria eller Rocksjöns 
vandrarhemshotell (enklare alternativ). 
 

Vägbeskrivning 
För resa med bil: se vägbeskrivning  
För resa med tåg: Gå från Resecentrum mot Juneporten. Ta buss nr 3 från hållplats Juneporten. 
Hoppa av vid hållplats Psykiatrivägen/Ryhov. Följ röd linje från hållplats för att hitta till Qulturum 
(Hus B4). 

 
 

 

 

 

 

https://lok.rjl.se/luvitportal/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=2932
https://lok.rjl.se/extern/activities/ActivityDetails_ext.aspx?inapp=1&id=2932
http://plus.rjl.se/info_files/infosida44057/EXTLOK_reg_new_user.pdf
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/jonkoping/clarion-collection-hotel-victoria/?gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szikrwpZxyZkq7xmYCD1j-pR-0SwQQEp2Gt8C5Ch3T7nowQY3lH8XyBoCNxkQAvD_BwE
http://www.a6hotell.se/
http://www.a6hotell.se/
http://plus.rjl.se/info_files/infosida31599/Vagvisarkarta_t_Qulturum_20200304.pdf

