Välkommen till

Famnas Utvecklingssamtal 2014
En mötesplats för lärande och utveckling
av idéburen vård och social omsorg

4 juni 2014, Essinge konferenscenter
Segelbåtsvägen 15, Stockholm
Famnas utvecklingssamtal handlar om förbättringar i vårdens och omsorgens vardag, om
innovationer för en personcentrerad vård och omsorg, om ledarskapsutveckling och om
idéburet företagande som en affärsmodell för framtiden. Dagen är också avslutningskonferens
för vårt ESF-projekt, Famnas utvecklingsprogram för ledarskap och kvalitet.
Famna är Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. Vi vill bidra till utveckling
och förbättring som skapar värde för dem vi finns till för!
På Famnas utvecklingssamtal har du möjlighet att möta och samtala med:


Jackie Lynton, Head of Transformation, NHS Horizons, England. Jackie är en av
personerna bakom Change Day och har stor erfarenhet av att driva förändringar inom
vård och omsorg.



Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Landstinget i Jönköpings län. Göran har jobbat
med Famna att bygga upp Värdeforum och är en internationellt erkänt ledare inom
utveckling och innovation.



Mikrosystemteam som deltagit i Famnas Värdeforum. Över 150 medarbetare har
förbättrat vården och omsorgen med allt från förebyggande arbeten inom
äldreomsorgen till utveckling av ledningssystem och mätningar.



Famnas testbädd för en personcentrerad vård och omsorg, den enda av Vinnovas
testbäddar för innovationer i vård och omsorg som drivs av idéburna aktörer.



Fler vägar och värden i vården – ett projekt som vill skapa möjligheter att starta fler
idéburna företag inom vård och social omsorg.



Forskare och lärare från olika högskolor som delar erfarenheter från akademisk
ledarskapsutbildning.



Initiativtagare till ChangeDay Sverige, beslutsfattare samt patient- och
brukarorganisationer som alla påverkar framtidens vård och omsorg.

Program
08.00 – 09.00

Registrering, kaffe och postermingel

09.00 – 09.20

Välkommen
Lars Pettersson, generalsekreterare, Famna

09.20 – 10.00

Drivers for change and development
Jackie Lynton, Head of Transformation
NHS Horizons Group - NHS Improving Quality, England

10.00 – 10.15

Förbättringar i Värdeforum
Truls Neubeck, Famna och coacher från förbättringsteamen

10.30 – 11.15

Valbara seminarier A:
1. Idéburna innovationer
2. Idéburet företagande

11.30 – 12.15

Valbara seminarier B:
1. Leda och mäta för bättre vård och omsorg
2. Akademisk ledarskapsutveckling

12.15 – 13.30

Lunch och postermingel

13.30 – 14.00

Förbättringsarbete i framtidens vård och omsorg
Göran Henriks, utvecklingsdirektör
Landstinget i Jönköpings län

14.05 – 14.45

Upphandlingar, kvalitet och drivkrafter i vård och omsorg
Aktuell forskning
Monica Bäck Andersson, Göteborgs universitet
Carolina Camén, Karlstads universitet

14.45 – 15.15

Kaffe och postermingel

15.15 – 16.00

Alla kan bidra till att förbättra vården och omsorgen!
Ett samtal med bl.a. initiativtagare till changeday.se om hur vi
använder förändringskraften från vardagen.
Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
Företrädare för SKL och PRO
Samtal leds av Lars Pettersson, Famna

Moderator: Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, Famna

Konferensen är kostnadsfri! Anmäl dig här:
http://simplesignup.se/event/41092
Obs! anmälan tas endast emot via denna länk.

Valbara seminarier
10.30 – 11.15

Valbara seminarier A:
1. Idéburna innovationer
Inom ramen för Vinnovas innovationssatsningar driver Famna en
testbädd för personcentrerad vård och omsorg. Seminariet handlar
om hur bygger upp ett stöd för idéburna innovationer samtidigt som
projektet utvecklar en idé om en personcentrerad dokumentation
och uppföljning tillsammans med Bräcke Diakoni, Jönköping
Academy och Alkit Communication AB.
Medverkande:
Louise Gehandler, Bräcke Diakoni
Lars Åke Johansson, Alkit Communication AB
Beatrix Algurén, Jönköping Academy
Daniel Forslund, Vinnova
Moderator: Thomas Schneider, Famna

2. Idéburet företagande
Famna driver tillsammans med Vårdförbundet och
NyföretagarCentrum projektet Fler vägar och värden i vården för
att inspirera, sprida kunskap och kännedom samt ge möjlighet för
rådgivningsinsatser om idéburet företagande i vård och omsorg.
Seminariet berättar om hur ett långsiktigt arbete för nyföretagande
inom idéburen vård och omsorg på sikt kan skapa bättre
förutsättningar för stabil tillväxt och utveckling.
Medverkande:
Anders Persson, Famna
Kristina Malm Jansson, Vårdförbundet
Elisabet Sannas, NyföretagarCentrum
Moderator: Sissella Helgesson, Famna

Valbara seminarier
11.30 – 12.15

Valbara seminarier B:
1. Leda och mäta för bättre vård och omsorg
Systematiskt kvalitetsarbete ställer stora och ibland nya krav på hur
organisationer arbetar med ledarskap och kvalitetsarbete genom
mätningar. Inom ramen för Famnas program för ledarskap och
kvalitetsutveckling har ett 20-tal verksamheter utvecklat sitt arbete
med ledningsgrupper, mätningar och kvalitetsledningssystem med
ett tydligt fokus på värdeskapande. Seminariet handlar om de
utmaningar och möjligheter som nya arbetsätt för att leda och mäta
innebär för vården och omsorgen.
Medverkande:
Team från Värdeforum
Marianne Lidbrink, Socialstyrelsen
Carina Matsson, Danvikshem
Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening
Moderator: Truls Neubeck, Famna

2. Akademisk ledarskapsutveckling
Famna har under de senaste åren varit drivande i utveckling och
genomförande av akademiska ledarskapsprogram inom vård och
omsorg i samarbete med olika högskolor. Satsningarna riktade sig i
början till ledare inom idéburna organisationer men har i Famnas
program för ledarskap och kvalitetsutveckling även inkluderat
offentliga och privata aktörer. Seminariet handlar om erfarenheter
från det pågående programmet och diskuterar möjliga
utvecklingsvägar.
Medverkande:
Marlene Ockander, Jönköping Academy
Ola Segerstam Larsson, Ersta Sköndal Högskola
Stig Linde, Socialhögskolan Lund
Moderator: Lars Pettersson, Famna

