Bemötande inom vården av patienter med obesitas
24 augusti, kl 12-13 via Zoom
Vad får patienter som lever med övervikt eller obesitas för bemötande av vården? Vi vet att
det ofta finns brister i bemötandet. Patienter bemöts utifrån fördomar i stället för kunskap, de
får råd som inte hjälper och ibland får de höra kränkande kommentarer. På grund av detta
händer det att patienter med övervikt eller obesitas undviker att söka vård. De antar
nämligen att de kommer att bli bemötta på ett dåligt sätt.
Med utgångspunkt i HOBS bemötanderapport “Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att
äta dig så tjock?” föreläser HOBS samordnare Charlotte Ovesson om upplevelser av
bemötande av patienter med övervikt och obesitas.
Stort fokus ligger också på hur patienterna skulle vilja bli bemötta. Denna fråga ställdes i vår
bemötandeenkät och vi har fått in över 500 svar från patienter. Genom att utgå från
patienters behov och önskemål kan vi arbeta för ett bättre bemötande, där patienter bemöts
utifrån kunskap och omtanke.
Föreläsningen riktar sig främst till dig som arbetar inom vården och möter patienter, men
även du som inte arbetar inom vården är välkommen för att lära dig mer om bemötande, hur
det ser ut i dag och hur patienter vill bli bemötta.
Anmälan
Föreläsningen äger rum digitalt, på Zoom, kl 12.00-13.00. För medlemmar i HOBS är
föreläsningen gratis. Medlemskap i HOBS kostar 50 kronor per år. Läs mer och anmäl dig på
hobs.se/blimedlem.
Alla kan bli medlemmar i HOBS, och genom att vara medlem stöttar du HOBS arbete för en
jämlik vård och ett gott bemötande för alla oavsett kroppsstorlek. Eftersom vi arbetar med att
föra fram patientperspektivet är vi en viktig röst och vi samverkar ofta med vården och
forskningen.
Även du som inte är medlem är välkommen på föreläsningarna. Du betalar då 200 kronor
per föreläsning.
Du anmäler dig genom att maila till info@hobs.se. Märk mejlet med “Anmälan föreläsning
bemötande”. Ange även om du är medlem eller om du önskar få betalinformation.
Du får ett mejl med länk till Zoom i god tid innan föreläsningen startar.

