Program
Nätverkskonferensen 5-6 februari 2014
Sundsvall, Hotell Södra Berget

4 februari
För dig som anländer redan den 4 februari, välkommen att delta på en Jämtländsk afton på Hotell Södra Berget.

Program 5 februari
08.00-10.00: Registrering
10.00: Vi hälsar dig välkommen till Nätverkskonferensen 2014.
Kan vi lära något av andra?
Värderingar har vi alla, dolda eller kända – vad krävs för att utveckla en gemensam värdegrund?
Bi Puranen, Docent i ekonomisk historia, generalsekreterare vid World Values Survey.
Den glokala världen är här!
När det globala möter det lokala ställs nya krav på samverkan. Hans Abrahamsson, Docent i freds- och
utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
12.00-13.15: Lunch. Passa på att titta på våra utställningar.

Bi Puranen

Organisation eller organisering – för vem?
Alla vet det, våra organisationer förmår inte fullt ut möta behov som går över gränserna. Kan glappen
överbryggas? Benny Hjern, professor i statsvetenskap, Jönköpings Internationella Handelshögskola
Hur ser det ut i verkligheten?
När ska ni sluta lappa, laga och plåstra om systemen i stället för att ta ett helhetsgrepp? Ulla Gurner,
senior konsult.
Kan ni garantera att man möter – och inte motar?
Ing-Marie Wieselgren, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting.
14.35: Kaffe med samtal – I den bästa av världar
Hur kan vi förändra tillsammans? Vad är ditt ansvar?
15:45: Gränslös samverkan – har gett resultat!
Värmlands förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna, landstinget och regionen har bestämt sig för
att göra skillnad för befolkningens hälsa. Catarina Segersten Larsson (M), regionråd, Ulric Andersson,
landstinget (S).

Hans Abrahamsson

Utställning
After Work efter intresse
För mer information se www.natverken.se
Dagen avslutas 18.15
19.30: Mingel med Sundsvalls kommun
20.00: Middag.
Trerättersmeny och underhållning.

Benny Hjern

Program 6 februari
08.30: Dagen startar
För vem ska vi riva reviren?
Hur kan vi samverka mellan landsting och kommun när vi inte kan samverka inom... Krister Pettersson,
Skolchef och Ann Malmström, Socialchef, Nyköping.
Har vi säkra övergångsställen i vården? Monica Johansson, kvalitets- och patientsäkerhetschef, Markus
Kallioinen, primärvårdschef, Västernorrland.
Nationell samordnare mot våld i nära relationer
Carin Götblad.

Carin Götblad

10.00: Kaffe med utställningar
10:45: 8 Workshops
Du väljer själv vad du vill gå på.
12.15: Lunch
13:15: Samverkan är inte målet – utan medlet!
Effektiv ledning och styrning skapar ett tryggare och hälsosammare Älvkarleby. Anna-Karin Klomp (KD),
ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, Ingalil Tegelberg (S), ordförande
i Kommunstyrelsen, Älvkarleby kommun, Anna-Karin Jakobsson, kommunchef Älvkarleby kommun samt
Matts Norling, närpolischef, Tierp och Älvkarleby kommuner.
Från problemskapare till problemlösare
Leo Razzak, nominerad till årets talare och årets affärsnätverkare. Började sitt sociala engagemang i Sharafs
Hjältar – en organisation som via Fryshuset arbetar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Avrundning
stafettpinnen vandrar vidare mot Nätverkskonferens 2016
15.00: Tack för denna gång!

Leo Razzak

6 februari kl. 10.45-12.15

Workshops
1. Är sociala investeringar politiska prioriteringar?

Om landstinget screenar för att tidigt upptäcka små barn med neuropsykiatriska diagnoser, vad får det för konsekvenser
i kommunen som bär ansvaret för många av de insatser som ska ges? Och var uppstår vinsten? I vilka forum processas
frågan? Vem tar beslut? En social investering som leder till behov av politiska prioriteringar. Ewa Callhammar (FP),
Katrineholm kommun, Ann-Sofie Jacobsson (MP), Sara Hellblom-Gustafsson, Landstinget Sörmland.

3. Kan kunskap om värderingar bidra till ett friskare samhälle?

Genom att mäta, analysera och föra samtal kring värderingar kan vi skapa en bild av den rådande kulturen och påbörja
resan mot det önskade samhället. Piteå är en av de kommuner som mätt befolkningens värderingar. Vad har detta resulterat i? Vad har det inneburit för chefer och medarbetare och inte minst hur har befolkningen involverats i arbetet? Mats
Berg, kommunchef på Piteå kommun, Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Landsting.

4. Kan vi tydliggöra vårt gemensamma ansvar för alla barn?

I Skottland får varje barn ett myndighetsdokument (plan) för insatser under uppväxten. Den omfattar både generella
insatser men också vad som ska göras om något särskilt behov uppstår. Vad har vi att vinna på att införa något liknande
i Sverige? Vad skulle krävas för att möjliggöra ett liknande dokument? Vad kan vi göra medan vi väntar? Ing-Marie
Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting.

5. Samverkan inom vård och omsorg över huvudmannaskapsgränserna – Vågar vi?

Vård och omsorg måste i större utsträckning komma till invånarna och inte tvärt om. Det är den stora utmaningen för
vård och omsorg som kan bedrivas nära invånarna och som måste ske i samverkan mellan kommuner och landsting.
Samverkan och samordning är nödvändigt för att tillsammans klara välfärdsuppdraget. Frågan är om det ens är möjligt
att samverka över huvudmannaskapsgränserna? Vilka möjligheter finns/ges inom lagstiftningen, vad är tillåtet och inte
tillåtet? Vad är myt och vad är verklighet? Håkan Sundberg, Västra Götalandsregionen och Leena Ekberg, Sveriges
Kommuner och Landsting.

6. Från policy till handling – vad krävs för lyckad samverkan?

Blekinge har under 2013 startat en process, landsting och kommuner, för att tillsammans fokusera på befolkningen och
dess behov. Vad krävs för att få till stånd en process som kan bidra till detta? Vad krävs för en lyckad samverkan där vi går
från ord till handling? Sara Rudolfsson (S), Olofströms kommun, Jeanette Andreasson Sjödin (S), Alexander Wendt (M),
samt Annika Mellquist landstinget Blekinge

7. Är glesbygd en möjliggörare för samverkan?

Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting. Det är ett stort geografiskt område med få invånare och som gränsar mot Norge. Här finns erfarenhet av praktisk och funktionell samverkan
men också av gränsproblematik som kan hindra ett gemensamt ansvar för hälsa. Ardis Lindman (S), Inger Jonsson (C) och
Bengt Bergqvist (S).

8. Hur kan en styrning ur ett gemensamt befolkningsperspektiv bli verklighet?

Ett bättre liv för de mest sjuka äldre ställer stora krav på samverkan på olika nivåer. Hur kan en gemensam ledningsstruktur mellan huvudmännen se ut? Vad krävs för att gå från prat till verkstad på den politiska nivån? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Marie Ljungberg Schött, Stockholm (M) och Sören Bertilsson, Dalarna (S) från SKL:s
beredning Primärvård och Äldreomsorg.

