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Trots den korta månaden har februari varit händelserik. Famna har haft workshops och aktiviteter med utbyte av
erfarenheter. Mars månad fortsätter i samma anda där du kan närvara i bland annat workshopen för Famnas
testbädd, läs mer i nyhetsbrevet.
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

Famna söker ny generalsekreterare
- Jag har beslutat mig för att det är dags att gå vidare
efter 11 fantastiska år, och jag meddelade kansli och
styrelse om detta för en tid sedan, säger Lars
Pettersson.
- Det har verkligen varit ett privilegium att få vara med
från åren av förberedande diskussioner till beslutet om
att bilda Famna 2004 och därefter de första 11 åren.
Jag vill fortsätta att arbeta med frågor som berör
idéburna organisationers och civilsamhällets fortsatta
utveckling och finnas med både som förtroendevald och
i olika uppdrag. Med start senare i år börjar jag verka på
deltid inom Arbetsgivaralliansen och KfO
i deras fortsatta utvecklingsarbete.
Styrelsen har anlitat rekryteringsbolaget SIMS executive
search för att tillsammans med styrelsens arbetsutskott
söka en efterträdare. Det är ett företag med tidigare
rekryteringuppdrag inom den idéburna sektorn, säger
Lotta Säfström, Famnas ordförande
och om allt går som vi önskar kan det möjligen finnas en
efterträdare att presentera i samband med Famnas
årsmöte den 20 maj. Under den kommande helgen läggs
annonsen ut på Famnas hemsida.

Övriga kommentarer
Någon beskrev det politiska läget i Sverige med orden ”risk för stiltje” och menade att när politiken inte förmår
fånga in de viktiga frågorna eller där de viktiga besluten låses in av ex. oklara parlamentariska
majoritetsförhållanden leder det lätt till oklarheter om vem det är som styr landet. Inom de områden som i
förstahand berör oss inom vård och social omsorg finns några initiativ vi väntar på att regeringen skall ta. Den
första gäller utredningen om vinst i välfärden.
Trots alla debatt i frågan måste politiken komma fram till vilka regler som skall gälla och där vi representerar en
modell vilken måste ges större uppmärksamhet och utrymme under utredningsarbetet. Den andra gäller arbetet
med en nationell strategi för idéburen välfärd där Famna har redovisat vilka delområden vi anser måste finnas
med. Det tredje gäller frågan om hur ledning och styrning av offentliga verksamheter skal gå till när New Public
Management inte längre har samma ställning som tidigare.
Hittills är beskedet från regeringskansliet att utredningsarbetet skall påbörjas inom kort och att beredning pågår.
För den intresserade finns möjligheten att möta den ansvarige ministern, civilminister Ardalan Shekarabi under
Famnas årsmöte den 20 maj. Han har bekräftat sin medverkan och ser fram emot att få tala om dessa frågor
med företrädare för idéburna välfärdsaktörer som – oss.
Bästa hälsningar
Lars Pettersson

Mikrosystemsfestivalen - 25-27 februari I Jönköping
Den internationella Clinical Micro Festival är en arena och mötesplats för att utveckla och förbättra vården.
På festivalen, möts ny-tänkare inom vården, de är utövare, teoretiker, författare, forskare, men framför allt är
övertygade om att den huvudsakliga källan till förändring är inom det egna tänket. För att hitta nya lösningar,
måste vi titta på de befintliga problemen med nya ögon. Genom att träffas och dela perspektiv med andra

möjliggör man för en sådan dialog.
27/2 Truls Neubeck medverkar som chair i Microsystem festival scientific day: Theme 1: Measurement and
improvement

Läs mer om Mikrosystemsfestivalen här

Sverige besöks av en internationellt ledande forskare i social ekonomi och
sociala investeringar
Famna har bjudit in professor Marguerite Mendell, från Concordia-universitetet i Quebec, som studerat social
ekonomi i globalt perspektiv.
Marguerite Mendell besöker Sverige 9-13 mars och kommer hålla ett antal seminarier med forskare, ekonomer,
politiker och träffa Famnas styrelse. Mendell har forskat kring socialt företagande och ekonomi samt sociala
investeringar.
En viktig del av Mendells forskning rör frågor om hur ett samhälle kan bygga upp strukturer på en kapitalmarknad
för att stödja tillkomsten och utvecklingen av sociala och idéburna företag. Mendell har även fungerat som
expert åt EU-kommissionen och OECD i frågor som rör utveckling av social ekonomi och sociala
investeringsfonder mm. Marguerite Mendell inbjuds mot bakgrund av sin forskning kring sociala företag och den
pågående debatten i Sverige och inom EU om social ekonomi, sociala företag, välfärd och välfärdens aktörer
osv.
I svensk debatt växer intresset för sociala företag och deras möjligheter, bl.a. inom välfärdssektorn. På den
internationella agendan står social ekonomi och sociala investeringar högt upp, som ett medel att skapa en
uthållig och långsiktig tillväxtekonomi. Samtidigt konstateras att just tillgång på kapital är ett hinder för utveckling
av sociala företag, vilket Mendell forskat kring.
På flera håll i världen, bland annat i Quebec, finns system och strukturer för kapital för investeringar i sociala
företag och kooperativ:
– Sedan decennier har investeringsfondssystem byggts upp som möjliggör kapitaltillgång för sociala företag;
– det finns etablerade strukturer för att bedöma och förmedla investeringskapital;
– det finns en dokumenterad kunskap kring investeringarnas och fondernas samhällseffekter.

Ett detaljerat program för Mendells besök kommer inom kort. Håll utkik i Famnas kalender eller kontakta
ingemar.olsson@famna.org

Läs mer om konferensen här

Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg
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 3
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
Den 18 mars har Jenny Hjalmarsson sin bokrelease.

Famna medverkar i arbetet med en myndighetsgemensam nationell
webbutbildning om eHälsa.
Webbutbildningen väntas finnas tillgänglig den 31 maj 2015 via Kunskapsguidan.se.
I detta arbete ingår att:
- analysera inom vilka områden inom e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten samt för vilka målgrupper som
en webbutbildning kan göra störst nytta
- utifrån analysen prioritera och ta fram innehållet till en webbaserad utbildning
- tillgängliggöra utbildningen på den nationella webbplatsen Kunskapsguiden.se
- ta fram en plan för framtida förvaltning av utbildningen.

För mer information gå in på http://www.regeringen.se/sb/d/18045/a/238653

Läs delrapporten här

Famnas årsmöte 20 maj
Efter årsmötet följer ett öppet Famna-seminarium som handlar om tillväxt och utveckling av idéburet företagande.
Följande tider är preliminära:
- Famnas årsmöte: På förmiddagen 20 maj håller Famna sitt årsmöte, prel. kl. 10-11.30.
- Famnas årsmötesseminarium: Efter lunch 20 maj blir det årsmötesseminarium, som detta år gästas av bl.a.
civilminister Ardalan Shekarabi. Famnas årsmötesseminarium beräknas pågå 13-15.30.
Civilminister Shekarabi kommer prata om regeringens politik kring idéburen välfärd, där det bland annat finns ett antal
förslag och utredningar på gång från regeringen. Till seminariet kommer också Torbjörg Aalborg, från norska Virke,
som talar om idéburen välfärd i Norge. Till det intressanta hör att Norge har tagit andra vägar än Sverige, som medför
att Norge har en större andel idéburna utförare inom välfärden. Det kommer också bli ett panelsamtal.
Vi återkommer med mer information, och med exakta data om tider och plats.

Utvecklingskraft 6-7maj, Elmia i Jönköping.
För tolfte året i rad bjuder Region Jönköpings Län in till konferensen ”Utvecklingskraft”. Det är en nationell
mötesplats där du kan ta del av goda exempel på förbättringsarbete från hela Sverige. Konferensen vänder sig
till alla som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård.
7/5 Truls Neubeck är samtalsledare i Samtal pågår på Utvecklingskraft.

Anmälan och mer information hittar du här

Information om kvalitetsmätningar i boende med särskild service
Famna har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). I
kvalitetsprojektet har vi genomfört förbättringsprojekt i Värdeforum och tagit fram ett studiecirkel material för hur man
kan bedriva kvalitets och förbättringsarbete tillsammans med brukare och personal. Samtidigt har det tagits fram ett
verktyg för att mäta brukarnas upplevelse av kvaliteten i olika verksamheter.
Som ett nästa steg i detta arbete kommer man nu att utveckla mätinstrumentet till att omfatta boenden med särskild
service. I och med detta finns det nu en möjlighet att vara med och mäta kvaliteten i boenden med särskild service.
Mätningen gäller de brukare som har psykiska besvär kopplat till sin livssituation, det måste alltså inte finnas en
psykiatrisk diagnos men undersökningen exkluderar de boende som enbart har fysiska funktionshinder. Detta är en
mycket bra möjlighet för oss att både synliggöra idéburen kvalitet och att få en uppfattning om det finns
förbättringsområden i den egna verksamheten.
Om ni är intresserade av att vara med eller vill veta mer så kontakta Truls Neubeck, kvalitetsansvarig på Famna.
Truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

Den nationella överenskommelsen
Truls Neubeck medverkar i samordningsgruppen och den gemensamma arbetsgruppen för Överenskommelsen.

"Den nationella överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt
idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka
mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg."
Läs mer här http://overenskommelsen.se/
http://ideburna.se/

Almedalen 2015 tillsammans med Famna
Famna håller på att planera inför sin medverkan i Almedalen 2015 den 28 juni – 5juli. Temat är idéburen välfärd.
Vi vill även skicka ut en förfrågan till de medlemmar som ska medverka under Almedalen.
Vilka frågor kommer ni att lyfta?
Hur kommer ert deltagande se ut under Almedalen?
Finns det någon möjlighet till ett samarbete med Famna exempelvis genom seminarier, paneldebatter,
annonsering m.m.?
Lämna din intresseanmälan här

Månadens medlem: Ersta diakoni
Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt
och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.
Läs mer om Ersta diakoni här
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