
 
 
 

Följande gäller för inlämning av bidrag till workshop 3-4 november 2020 
 

En workshop betonar problemlösning, men kan också vara i utbildande form. Den erbjuder praktisk övning 

där deltagarna är involverade och spelar en aktiv roll. Workshopen introduceras och faciliteras av den som 

beskriver innehållet och moderatorn för workshopen. Föreläsnings-/introduktionsdelen är en del, den andra 

är att öka kunskap och lärande genom dialog eller praktiskt läge. Workshopen kan även ses som en minikurs 

för att hjälpa andra deltagare att förbättra sina färdigheter i området. 

 

Vänligen fyll i följande fält.  

 

Del 1: Ditt/Ert bidrag till workshop  

Titel (max 12 ord/70 tecken)  
Gör det attraktivt och beskrivande (om ditt bidrag 
kommer med är detta rubriken i programmet) 

 

Sammanfattande beskrivning av ämnet 
(max 500 tecken)  

Ge en som sammanfattande beskrivning av vad du vill 
hålla en workshop om som bakgrund till dina 
frågeställningar, varför ämnet är så viktigt och varför 
deltagare bör delta på denna workshop 

 

 

Förslag på frågeställningar att diskutera 
Ge förslag på några frågeställningar som du önskar att 
deltagarna diskuterar under workshopen.  

 

Finns någon data eller fakta som beskriver det nuläge 
du vill hålla workshopen kring? (max 500 tecken)  

 

Kommer innehållet i workshopen att bidra till skapa 
högre värde för patienter, brukare eller närstående? 

  
 

Kryssa 
Ja/Nej 

Kommer patienter/brukare/närstående hålla eller delta 
i  workshopen? 

  
 

Kryssa 
Ja/Nej 

Kommer studenter/lärare/lärosäten att hålla eller delta 
i workshopen? 
 

Kryssa 
Ja/Nej 

Konferenstema  
Markera inom vilket av konferensens tema ditt bidrag 
bäst passar in. Klicka här för att se beskrivningar av 
temana. 

  
 

Kryssa 
1. Omställningen till en god och 

nära vård och omsorg 
2. Kunskapsstyrning 
3. Kompetensförsörjning 
4. Hälsa som strategi 
5. Tillgänglig vård och omsorg 
6. Patientsäkerhet 
7. Etablering och integration ur 

ett vård- och 
omsorgsperspektiv 

8. Leda förändring 
9. Metoder och modeller för 

förbättring 



 
 
 

Format och framställande 

Form och workshopens längd  
Beskriv i vilken form ditt bidrag kan framställas och hur 
lång tid du önskar. Programkommittén försöker uppfylla 
önskemålen i mån av tid och utrymme, men det kan 
komma att ändras.  

Kryssa 
1. Workshop/interaktiv session - 

ö-sittning 

- 90 min  
- 120 min 

2. Annan form; Beskriv vilken 
(beskrivning) 

Workshop/interaktiv session  
Beskriv hur du planerar att utforma interaktiviteten i 
workshopen (t.ex. grupparbeten, gruppdiskussioner, 
praktiska aktiviteter, interaktion genom teknik).  
Beskriv om det finns några restriktioner för antal 
deltagare eller annat som vi bör känna till.  
 

 

Målgrupp deltagare Du kan välja flera alternativ  
Ange till vilken målgrupp er presentation i huvudsak 
vänder sig i till.  

Kryssa 
- Vård- och omsorgsprofessionen 
- Socialsekreterare/handläggare 
- Patienter, brukare, närstående 
- Studenter och lärosäten 
- Chefer/ledare 
- Verksamhetsutvecklare/ 
utvecklingsledare 
- Folkhälsostrateger 
- HR 
- Ekonomifunktioner 
- Patient- och brukarföreningar 
- Politiker 
- Myndigheter 
- Professionsföreningar 

Syftar till vilken nivå  
 

Kryssa 

• Lätt (deltagare med lite eller 
inga förkunskaper av ämnet) 

• Medel (deltagare som har 
deltagit i utvecklingen av 
ämnet) 

• Avancerad (deltagare som lett 
och ansvarat för utvecklingen 
av ämnet i deras organisation)  

Kontaktuppgifter 

Workshopsledare 1  

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 500 tecken)  

Email  

Workshopsledare 2 (vid behov) 

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 500 tecken)  

Email  



 
 
 

Patient/brukare, närstående eller student som deltar i workshopen  (utöver workshopsledare) 

Namn  

Organisation  

Titel och beskrivning av roll (max 500 tecken)  

Email  

Tidigare erfarenheter av att tala för andra och hålla workshops  

Beskriv tidigare erfarenheter av att hålla en workshop 
av detta slag 
Ange om detta är första gången Ni talar och har en 
workshop på en konferens.  

 

 
 

 


