Fler vägar och värden i vården
Fördjupningsutbildning 2014
Utbildning om
Praktisk marknadsföring och Praktisk försäljning
Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Välkommen till en grundkurs för dig som vill komma vidare med ditt
företag/din organisation och utföra tjänster inom den offentliga sektorn.
Tid:
Plats:

tisdag och onsdag den 25 och 26 november 2014 kl.15.00–20.00 båda dagarna
Kursen är på två dagar.
Vårdförbundet Adolf Fredriks kyrkogata 11, plan 6, Stockholm
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Tisdag 25 november
Introduktion. Presentation av deltagarna.
Var finns du nu i tankarna kring att starta företag?
Idéburet företagande – presentation och samtal
Affärsidé och affärsplan. Hur gör man, vad ska ingå?
Rast/fika
Vilka associationsformer finns? Vad ska man tänka på?
Vägar till affären, vem är kunden?
Presentation av hemuppgift, SWOT, affärsplan
Avslut
Onsdag 26 november
Samtal kring hemuppgiften
Hur jobbar jag vidare med affärsplanen?
Regelverk inom vård och omsorg
Upphandlingar, LOU, LOV, direktavtal
Rast/fika
Ekonomi, budget
Tidplan, handlingsplan
Vad är ditt nästa steg?
Utvärdering
Avslut

Efter kursen har du:
- gjort en marknadsanalys, en konkurrensanalys och en SWOT-analys
- börjat bygga ditt varumärke
- gjort en grundläggande paketering av ditt erbjudande
- blivit vän med media
- fått förståelse för tjänsteförsäljning enligt LOV och LOU.

Kursledare: Anders Persson, Kristina Malm Jansson, Elisabet Sannas
Kostnad: Utbildningsdagen är kostnadsfri, vi bjuder på lättare förtäring.
Anmälan: Sista anmälningsdag 18 november 2014 till sissella.helgesson@famna.org

Genom projektet ”Fler vägar och värden i vården” ges tillfälle att utveckla kunskapen om möjligheterna att
starta och driva idéburna, företag inom vård och social omsorg. Verksamhet inom sjukvård, barnhälsovård,
äldreomsorg, hemtjänst, missbruksvård, insatser för funktionsnedsatta, utsatta barn och unga är områden där
allt fler beslutsfattare och politiker uttrycker ett starkt stöd för och en politisk vilja att öka andelen idéburna, non
profit- företag.
Fler vägar och värden i vården är ett projektsamarbete mellan Famna, Vårdförbundet och Nyföretagarcentrum.

