Anmälan och priser
MÅNDAG 15 MAJ
Konferens 16.00 – 18.30
Alla är välkomna. Medlemmar 1 450 kronor. Övriga 1 650 kronor.

MÅNDAG 15 MAJ | Middag 19:30
Alla är välkomna. 575 kronor alkoholfri dryck ingår.

TISDAG 16 MAJ | Konferens 09:00 – 12:00 (Lunch 12:00 ingår)
Alla är välkomna. Medlemmar 1 850 kronor. Övriga 2 050 kronor.

TISDAG 16 MAJ | Förbundsstämma 13:00 – 15.00
Endast för Svenska Vårds medlemmar.
Deltagandet är kostnadsfritt men skall anmälas.
Alla priser är exklusive moms. Anmälan är bindande. Logi tillkommer.

Sista anmälningsdag 10 april 2017
”Early bird” – vid anmälan senast 10 mars 2017
ges rabatt med 200 kr/person och dag!

Anmälan och mer information
www.svenskavard.se/program

Svenska Vård bjuder in
till Vårkonferens 2017

Framtidens vård
och omsorg
– vilken roll spelar
fristående utförare?
15 maj – Konferens & Middag
16 maj – Konferens & Förbundsstämma
Westmanska palatset, Stockholm

Kontakt
Program och innehåll: info@svenskavard.se, 0771-222 888
Hotell: maria@arrangera.com

Välkomna!

Samarbetspartners

Växande demografiska utmaningar, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning
och nya krav på utförare av välfärdstjänster. Utmaningarna är många men det är också
möjligheterna. Svenska Vårds Vårkonferens 2017 riktar fokus på de fristående
utförarnas roll i framtidens vård, omsorg och behandling. Hur det verksamhetsnära
perspektivet med kvalitet och den enskilde brukaren/patienten i centrum är viktiga
verktyg för att säkerställa en fortsatt god välfärd. Varmt välkommen!

MÅNDAG 15 MAJ

TISDAG 16 MAJ

Fika och registrering kl. 16.00 – 16.30

Välkomna kl. 09.00

Välkomna kl. 16.30 – 16.35

Kvalitetskonkurrens och nya krav på fristående utförare
inom välfärden kl. 09.05–09.45

Förbundsordförande Martin Linde-Rahr hälsar välkommen till konferensen.

Svenska Vård – idag, imorgon och i framtiden kl. 16.35 – 16.55
Förbundsdirektör Thomas af Bjur ger en verksamhets- och framtidsnära genomgång av Svenska Vårds arbete för ökad medlems- och branschnytta genom fokus
på kvalitetskonkurrens.

Ett politiskt perspektiv på fristående utförares
roll i framtidens vård och omsorg kl. 17.00 – 17.30
Politiska beslutsfattare i kommuner, landsting och stat har ett viktigt inflytande över
utformningen av svensk välfärd. Inte minst gäller det verksamhet som bedrivs inom
vård och omsorg. Hur ser en av politikens tungviktare på framtidens vård och omsorg
och den roll de fristående utförarna kan ha?
Annie Lööf (Partiledare Centerpartiet)

Bensträckare kl. 17.30 – 17.40
Framtidens vård och omsorg – hur kan fristående utförare bidra till
välfärdens utveckling? kl. 17.40 – 18.30
I kölvattnet av Välfärdsutredningen och diskussioner om vinstbegränsningar går det
att skönja en ökad polarisering mellan förespråkare för offentligt driven verksamhet
och förespråkare för privat vinstdrivande verksamhet. Vilken roll kan fristående
utförare spela och hur kan vi bidra till välfärdens utveckling?
Sineva Ribeiro (Förbundsordförande Vårdförbundet)
Karl Gudmundsson (Ordförande Föreningen Sveriges Socialchefer)
Pernilla Henriksson Nykvist (Vice ordförande Svenska Vård)

Konferensen avslutas för dagen kl. 18.30
Middag 19.30
Ta tillfället i akt att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och umgås under lättsamma
former. En kväll fylld av god mat och dryck, spännande smaker och trevligt umgänge.

En god kvalitetskonkurrens är bra för vård- och omsorgstagarna men också för att
utveckla verksamheterna. Hur kan nya krav och tillsyn från myndigheter och uppdragsgivare tjänstgöra som verktyg och medverka till kvalitetsutveckling hos utförare?
Maria Branting (Utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)
Eva Nilsson Bågenholm (Kvalitetsdirektör Humana)
Patrik Ulander (Konsult inom kvalitetsarbete Pawima AB)

Fika kl. 09.45 – 10.15
Välfärdsutredningen del 2 – kvalitet i fokus kl. 10.15 –10.50
Välfärdsutredningen och dess förslag kring vinstbegränsningar väckte stor uppståndelse. Det fanns emellertid även ett tilläggsdirektiv som hamnade i skuggan av vinstfrågan. Ett direktiv som handlade om att utreda ökad tillståndsplikt på socialtjänstens
område och hur kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid upphandling
och uppföljning av utförda välfärdstjänster. Hur kan denna del av utredningens arbete
nyttjas i den fortsatta kvalitetsutvecklingen av svensk vård och omsorg?
Johan Höök (Huvudsekreterare Välfärdsutredningen). Fler medverkande kan tillkomma.

Bensträckare kl. 10.50 – 11.00
Kompetensförsörjning – hur gör vi jobben attraktiva
inom vård och omsorg? kl. 11.00 – 11.50
Såväl privata som offentliga utförare inom vård och omsorg vittnar om att det idag är
svårt att rekrytera kvalificerad personal - med eller utan högskoleutbildning. Det råder
brist på arbetskraft inom en rad yrken. Därtill är genomsnittsåldern inom bristyrken
hög. Vad kan de fackliga organisationerna, i samverkan med fristående och offentliga
utförare, göra för att stärka attraktionskraften inom svensk vård och omsorg?
Veronica Magnusson (Förbundsordförande Vision)
Tobias Baudin (Förbundsordförande Kommunal)
Samuel Engblom (Samhällspolitisk chef TCO)

Avslutning kl. 11.50 – 12.00
Förbundsordförande Martin Linde-Rahr och förbundsdirektör Thomas af Bjur
sammanfattar.

Lunch kl. 12.00
Förbundsstämma kl. 13.00 – 15.00

Annie Lööf

Veronica Magnusson

Sineva Ribeiro

Tobias Baudin

Svenska Vårds årliga stämma som är högsta beslutande organ. Frågor och svar
med förbundsdirektör och styrelse. Motionsbehandling och inkomna förslag. Extern
talare är Natalia Borg, chef för utvärdering och analys på Socialstyrelsen samt
Erik Wessman, utredare på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten på
Socialstyrelsen. Stämman är endast öppen för medlemmar och inbjudna gäster.
Deltagande är kostnadsfritt men ska anmälas.

