Save the date!

Tarmsviktcentrum (TSC) bjuder in till samarbetsmöte 10/3 2020 i Göteborg

Tarmsviktcentrum har glädjen att bjuda in till ett första nationellt samarbetsmöte.
Vård av patienter med tarmsvikt är en utmaning på många sätt. Sedan åttitalet har fler och fler
patienter med denna diagnos vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter starka önskemål
från de som varit engagerade har Sahlgrenska Universitetssjukhuset nyligen gjort en satsning på
denna patientgrupp vilket resulterat i bildandet av TSC. TSC invigdes 24 februari 2019 och har som
huvuduppgift att utföra och utveckla vården av patienter med tarmsvikt. Denna förhållandevis lilla
patientgrupp har ju ett omfattande vårdbehov i flera discipliner och är, i likhet med de som vårdar
dem, utspridda över landet. Det finns därför ett behov av att samordna krafterna i landet.
TSC bjuder nu in dig som sköter dessa patienter till ett samarbetsmöte. Syftet är att vi skall lära
känna varandra bättre och lägga en bra grund för framtida samarbete.
Vi hoppas att du reserverar nedanstående tid i din kalender. Här ser du dagsprogrammet samt
förslag till dagordning.
Önskar du addera något till agendan så hör av dig, vi är öppna för förslag och inte främmande för att
ändra i programmet.

Arbetsmöte tarmsvikt Sverige Scandic Crown 10/3 2020
09.15-10.00

Mingel och frukost

10.00- 12.00

Vi går laget runt och alla deltagare
presenterar sina verksamheter

12.00-13.00

13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.00

Lunch
Arbetsmöte
Förslag på dagordning:
–plan för strukturerat samarbete
–kvalitetsparametrar för att utvärdera
vården av patienter med tarmsvikt
–GLP1, GLP 2 analoger
–anordna utbildning kring tarmsvikt?
–återkommande möten?
Kaffe
Arbetsmöte fortsätter
Avslutande ord

Var vänlig och dela detta till andra som du vet intresserar sig för och arbetar med tarmsvikt.
Vi är tacksamma för besked så snart som möjligt eller senast 191220.

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg (5 minuters gångavstånd från Centralstationen)

Med vänliga hälsningar
Jan Brun, Centrumchef TSC

Viktoria Westerlund, koordinator TSC

031-3427389

031-3421110

jan.brun@vgregion.se

viktoria.westerlund@vgregion.se

