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Nyhetsbrev
Vi närmar oss juletider. Den tid på året då de flesta reflekterar tillbaka på hur året varit och vad nästa år har att
erbjuda. Sammantaget har 2014 varit ett spännande år, inte bara för Famna men även för vår omvärld.
Vi vill tacka för det gångna året och hoppas att 2015 blir ett spännande och roligt år för er alla.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! :)
Känner du någon som bör få nyhetsbrevet? Gå in på hemsidan www.famna.org och anmäl hen.
Vikarierande redaktör: Jelaine Legaspi
Ansvarig utgivare: Lars Pettersson

SKL visar ny väg.
Vi skriver den 11 december 2014. Runt om i landet, så
även i huvudstaden, märks låsningarna i politiken.
Riksdagens budgetbeslut och statsministerns besked
om omval skapar osäkerhet och omarbete i departement
och förvaltningar. Planerade möten ställs in, besked får
anstå och det blir svårplanerat och oförutsägbart. Blir
det en utredning om vinst i välfärden, vad står i dessa
direktiv och vad sker med frågan om den framtida
styrningen och ledningen av den offentliga förvaltingen.
Hur blir det med den nya upphandlingsmyndighetens
uppdrag och hur kommer den nya
upphandlingslagstiftningen utformas. Regeringen har
alla befogenheter att fatta beslut, inom ramen för den
antagna budgeten, men vilka blir dess prioriteringar.
Så händer plötsligt att SKLs styrelse beslutar sig för att
kommuner och landsting skall kunna få skriva kontrakt
med idéburna organisationer utan
konkurrensupphandling. Man vill att detta skall bli del av
svensk lagstiftning. Botkyrkas beslut om upphandling av
kvinnojourens verksamhet blev en absurditet.
Kommuner och landsting behöver kunskap och
rådgivning om de olika möjligheterna att sluta avtal med
oss.
Men först helg och vila.
Famnas kansli tackar för alla kontakter, aktiviteter,
synpunkter och engagemang och önskar
En God Jul och Ett Gott Nytt År
Lars

Inbjudan till seminarium: Idéburet företagande – vinst för välfärden
Seminariet kommer att behandla ämnen som
- Idéburet företagande ur ett EU- perspektiv - kopplat till Sverige samt med utblickar till andra EU-länders
erfarenheter
- Vad vill politiken med idéburet företagande? Hur den nationella satsningen på idéburet företagande ut?
- Idéburet företagande ur kommunperspektiv
Välkommen att delta hela dagen, endast eftermiddagsprogrammet eller enbart i minglet.

Anmälan senast 15 januari 2015 till Anders Persson

Möjlighet att delta i ett innovationsstöd för idéburna organisationer
Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg är ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet är
beviljat medel för ytterligare två år med målsättningen att ta fram en långsiktig modell för att stödja idéburna
organisationer i deras innovationsarbete.
En viktig del är nu att fånga behov och möjligheter hos Famnas medlemmar. Därför bjuder vi in till en
workshopserie för chefer och ledare i Famnas medlemsorganisationer. Den första workshopen äger rum den 4
mars 2015. Sedan följer ytterligare 3 st workshops under de kommande två åren.

Workshopens syfte är att fånga upp goda idéer och undersöka vilket stöd som behövs för att de skall utvecklas
till innovationer. Genom att tillföra kunskap om innovationsprocessen olika steg och hur man kan arbeta där ges
även en kompetensutveckling i innovationsarbete för deltagande verksamheter. Workshopen kommer också att
fokusera på hur Famna och verksamheterna tillsammans kan ge stöd till varandra i innovationsprocessen.
Projektets syfte är att idéerna inte skall stanna i idéstadiet utan växa sig starka och spridas i verksamheterna.
Under projektets andra år kommer det att finnas möjlighet för verksamhetsteam att arbeta med konkreta
innovationsprojekt i Värdeforum. Värdeforum kommer utvecklas för att ge mer stöd i lärandet om hur
innovationsprocesser fungerar, vart man kan hitta extern kompetens och resurser för att utveckla sina idéer
vidare.
Utgångspunkten för projektet är att Famnas medlemmar alla är sociala innovatörer. Genom att vända på
konceptet vill vi möjiggöra för medlemmarnas att utveckla innovationer genom att externa resurser och
kompetenser lär sig om idébruna verksamheter, deras närhet till verkliga behov och idéer på hur sociala
utmaningar kan lösas.
”På detta sätt vill vi vända på innovationsprocessen så att den tydligt utgår från behoven ute i samhället” –
säger Jenny Hjalmarsson, projektledare för Famnas Testbädd.

Vill du veta mer om projektet, har en idé ni vill utveckla i er verksamheter eller vara med i workshoparna så
kontakta:
Jenny Hjalmarsson, projektledare Famnas Testbädd, jenny.hjalmarsson@chb.kth.se, 08 790 48 98
Truls Neubeck, kvalitetsansvarig Famna, truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25
Läs mer här...

Månadens medlem: Edsätra
Edsätra är ett privat vård och omsorgsboende för dementa. De har funnits i över 120 år varav 40 av dem i
Sätra.
"Vår vision är att vara ett suveränt äldreboende. Utifrån vår kristna inriktning är vi lyhörda för dina behov och vill
skapa ett hem och en boendemiljö där du känner dig trygg och har möjlighet att påverka din vardag."
Läs mer om Edsätra här

Personal i vård och omsorg möts av nya utmaningar hela tiden.
”Det är teknologiska, politiska och medicinska förändringar som påverkar brukarnas och vårdpersonalens
hela verksamhet och vardag.”
Så presenterade Viktoria Loo Famnas Värdeforum på höstens Vernissage och fortsatte med att det viktiga är att
ta tillvara på medarbetarnas engagemang att skapa förbättringskompetens hos personalen.
Viktoria menar på att "Kreativiteten i att tänka nytt finns redan och kan utvecklas hos dem som arbetar inom
vård och omsorg."
Höstens omgång av Famnas Värdeforum har genomförts inom ramen för den nationella satsningen Bättre liv för
sjuka äldre och de medverkande verksamheterna kom från Blomsterfonden, Bräcke Diakoni, Danvikshem,
Edsätra, Hospice Gabriel, HSB Omsorg, Josephinahemmet och Karolinska sjukhuset.
Teamen har systematiskt arbetat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i vårdens vardag med
målsättningen att t.ex. minska oro och ångest, öka användandet av validerade smärtskattningsinstrument i livets
slutskede och förbättra den sociala dokumentationen och kommunikationen.
Dagen avslutades med ett samtal om hur äldreomsorgen kan bli en attraktiv och värdeskapande arbetsplats
tillsammans med Christina Tallberg från PRO, Anna Werkelin Ahlin från Kommunal och Karin Thalén från HSB
omsorg.
Det är verkligen roligt att se vad man kan åstadkomma i både resultat och arbetsglädje genom att utgå från
vad vi, de äldre och boende, tycker och vill, sa Christina Tallberg.

Är du eller din organisation intresserad av att medverka i Famnas Värdeforum?
Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur
av ständiga förbättringar. Små konkreta förbättringar från första dagen, nya metoder för att agera sig in i ett nytt sätt
att tänka och kollaborativa mötesplatser för lärande leder till stora förbättringar. Genom detta skapas relevans,
engagemang, arbetsglädje och stolthet över uppnådda resultat i de deltagande verksamheterna.
De olika utvecklingsprogrammen i Värdeforum utgår alla från idén om mikrosystem som platsen där
patienter/brukare/boende, deras närstående samt vårdens och omsorgens medarbetare tillsammans skapar värde
för dem vården och omsorgen finns till. I Värdeforum genomför teamen kvalitetsförbättringar i den egna
verksamheten. Samtidigt ökar deltagarna sin kompetens kring systematiskt kvalitetsarbete genom systemförståelse,

Orsak-Verkan analys, Mål, Mätningar och tester av förändringar.
Famnas Värdeforum bygger på vetenskapligt beprövade metoder och har utarbetats i nära samarbete med
Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län. I den bifogade brosyren finns en beskrivning av de olika
program som erbjuds inom ramen för Famnas Värdeforum.
I Famnas Värdeforum finns program för kompetensutveckling inom systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap och
mätningar. Programmen och upplägget i Värdeforum finns beskrivna i Broschyr Värdeforum>> och Program i
Värdeforum>>
Vill ni anmäla er till Famnas Värdeforum, veta mer om möjligheterna med Värdeforum, delta med ett team från er
verksamhet, diskutera möjliga projekt eller undrar något så ta gärna kontakt med:
Viktoria Loo, utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org, 070-374 08 36
Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

EU:s ordförandeskap prioriterar social ekonomi och idéburet/socialt
företagande.
EESK har drivit ett projekt om socialt/idéburet företagande för att överbrygga EU:s arbete mellan förra och nya
kommissionen. Ett viktigt steg i att fortsätta agendan att utveckla och stödja idéburet/socialt företagande är att
Italienska ordförandeskapet i EU prioriterade social ekonomi. Resultatet av italienska ordförandeskapets
konferens i Rom i november var den sk. Romstrategin som lyfter fram värdet av sociala ekonomin för Europas
framtid.
Strategin finns att nå på den här länken: http://www.socialeconomyrome.it/files/Rome%20strategy_EN.pdf
Forum/Famna har varit drivande i arbetet med Romstrategin som medförtattare i egenskap av ledamot och
viceordförande i EESK. EESK fortsätter sitt fokus på idéburet företagande under 2015 genom att fortsätta
projektet med framtidsagendan för sociala ekonomin och idéburet företagande.
Italiens arbetsmarknadsminister Poletti, presenterade Romstrategin på Rådsmötet. Dessutom har de tre
arbetsmarknadsministrarna från Italien, Lettland och Luxemburg tillsammans skrivit ett brev till Kommissionsn
ordförande Juncker att fortsättningsvis prioritera stöd till sociala ekonomin.
Läs mer här...

Medarbetarnyheter
Anita Olsson, medarbetare på Famnas kansli sedan många år med ansvar för informationsverksamheten,
slutar sin anställning i kansliet den 30 januari 2015. Hon har varit med under pionjäråren då vi la grunden för det
som idag är Famnas verksamhet. Hon har varit med att synliggöra den idéburna vården och sociala omsorgen
och i övrigt varit med och skapat stadga i Famnas kansli.
Anita övergår till annan verksamhet och Famna önskar henne lycka till med hennes kommande åtaganden.

Följ @Famna på twitter

Har du fått Famnas nyhetsbrev?

Famna finns även på sociala medier.
Följ oss gärna på twitter!
Sök efter @famna

Det har kommit till vår kännedom att en del av de som
registrerat sig på Famnas nyhetsbrev inte alltid har fått
brevet. Vi skulle nu vilja be er so får nyhetsbrevet att
skicka ett kort svar så att vi kan se över vilka det är som
inte får och åtgärda detta problem.
Läs mer
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