Karriär- och kompetensutveckling för framtidens hälsa,
vård och omsorg
Den långsiktiga kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen har stor betydelse för framtidens
hälsa, vård och omsorg. För att klara utmaningarna framöver måste vi ta tillvara på och använda
medarbetarnas kompetenser på ett bättre sätt.
Välkommen till en konferens om hur kompetens- och karriärutveckling kan bidra till att säkra
kompetensförsörjningen och stimulera verksamhetens utveckling.
Tid: Måndag den 22 oktober, 10.00–15.30. Kaffe och registrering från 09:30.
Plats: Saturnus Konferens, lokal Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Du som arbetar inom HR på ledningsnivå tillsammans med en chef från
verksamheten, där ni båda har stort intresse av frågor om kompetens- och karriärutveckling. Vi
räknar med två personer från respektive inbjuden kommun och landsting/region. Företrädare från
de centrala parterna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vårdförbundet/Fysioterapeuterna,
kommer också att delta. Totalt deltar ca 70–80 deltagare.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri. Vid no-show debiteras 500 kronor exkl. moms. Kaffe,
smörgås, fika och lunch serveras under dagen.
Moderator: Jesper Hök, processledare med flerårig erfarenhet av nyttogörande av strategisk
forskning kopplat till Göteborgs universitet kring personcentrerad vård

PROGRAM
09:30

Registrering med kaffe, smörgås och mingel

10:00

Välkomna och introduktion
Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och
Landsting, hälsar välkommen.
Ulla Falk, förbundsombudsman, Vårdförbundet, Charlotte Chruzander, hälso- och
sjukvårdsstrateg, Fysioterapeuterna, och Lotta Christofferson, utredare på Sveriges
Kommuner och Landsting, berättar om det partsgemensamma arbetet om karriär och
kompetens.

10:15

Förväntningar på dagen – gemensam övning

10:40

Framtidens nära vård ur ett kompetensförsörjningsperspektiv
Anna Nergårdh, regeringens särskilde utredare för modernisering av svensk hälsooch sjukvård, berättar om hur vi kan använda och kontinuerligt utveckla de olika
kompetenserna hos professionerna och patienterna för att utforma framtidens vård.

11:00

Reflektion runt borden och samtal med Anna

11:30

Hur premieras medarbetares utveckling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset?
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar

om hur de arbetat fram och infört modeller för kompetensutveckling samt dess
utmaningar och möjligheter för verksamheten.
11:50

Publikens frågor till Ann-Marie

12:00

Med utbildningstjänster klarar vi kompetensförsörjningen i primärvården
Gunnel Peterson, verksamhetsutvecklare, Landstinget Sörmland, Emma Wennersten,
enhetschef, Vårdcentralen Sörmland och Helena Gustafsson, verksamhetschef,
Vårdcentralen Linden, delar med sig av sina erfarenheter av
specialistutbildningstjänster i fysioterapi.

12:20

Frågor till Gunnel, Emma och Helena

12:30

Lunch

13:30

Så arbetar vi med kompetensutvecklingsplaner och karriärstegar
Agneta Colliander, biträdande verksamhetschef, Laboratoriemedicinska kliniken i
Region Örebro län, berättar om hur regionen arbetat med kompetensutvecklingsplaner
och hur karriärstegar ser ut i dag.

13:50

Med lång erfarenhet av kompetensutvecklingsmodeller
Susanne Kvarnström, HR-strateg, Region Östergötland, Ragnhild Karlsson, vice
ordförande, Vårdförbundet, och Mikael Hjerne, ordförande, Fysioterapeuterna i
Östergötland, berättar om hur de arbetar med kompetensutvecklingsmodeller i
regionen.

14:10

Reflektion runt borden inklusive fika

14:40

Panelsamtal med Agneta, Susanne, Ragnhild och Mikael

15:00

Lärdomar av dagen – gemensam övning

15:20

Avslutande ord
Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna, och Sineva Ribeiro, ordförande,
Vårdförbundet

15:30

Slut på konferens

Övrigt om konferensen
Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med
Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Målet med konferensen är att sprida kunskap om hur
kompetens- och karriärutveckling kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en
tryggad kompetensförsörjning.
Kontakt
Lotta Christofferson, utredare, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 00 00 eller 08-452 77 87
lotta.christofferson@skl.se

