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Några huvudpunkter i denna månads nyhetsbrev:
– 20 maj Famnas årsmöte med bl.a. civilminister Ardalan Shekarabi och flera seminarier.
– Famna-monter på Socialdemokraternas kongress
– Två seminarier i Almedalen: Famnas ekonomiska seminarium om idéburet företagande, och
välfärdsseminarium.
– Utbildning 5-6 maj: Förbättringsarbete med brukarmedverkan, inom socialpsykiatri mm.
– Höstens värdeforum: Infomöte 22 maj.
– Leda innovationsprojekt – Famnas ”Testbädd” 26 maj.
– eHälsonätverksträff 27 maj.
Se vidare nedan!

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

Famnas Lars Pettersson kommenterar regeringsutredningen om
välfärd och privata aktörer
Regeringen har tillsatt utredaren Ilmar Reepalu för att ”säkerställa att offentliga medel används till
just den verksamhet som de är avsedda för och att de kommer brukarna till godo”, som regeringen
skriver.
Det är en utredning Famna ser fram emot att medverka i och diskutera, när förslagen kommer
2016. Bland annat ska utredningen se över upphandling av sociala tjänster, och utreda hur
förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förändras. Det är mycket bra och välkommet att
utredningen ska se över upphandlingsregler och villkor för idéburna verksamheter inom välfärden,
eftersom Sverige haft annorlunda och i många fall sämre regler än övriga EU.
Det går att skapa bättre upphandlingsregler, så att brukare får bra kvalitet och idéburna aktörer kan
få en mer aktiv och större roll även i Sverige.
Idéburna verksamheter utvecklar kvalitet i samarbete med brukare, och återinvesterar överskott i
verksamheten. Ekonomin är ett medel, inte ett mål för idéburna aktörer inom välfärden.
Utredningen har lett till mycket kritisk debatt, redan innan utredningen startat, och kritikerna har
skjutit in sig på att den handlar om ”vinst”.
Det är en ensidig kritik. Utredningen handlar om så mycket mer – inte minst hur förutsättningarna
för idéburna utförare ska kunna förbättras. Famna ser alltså fram emot samarbete med
utredningen, och kommer medverka i den.

Lars Pettersson, generalsekreterare Famna
(Not: Utredningen kallas Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda
välfärdstjänster, Dir 2015:22)

Famnas årsmöte 20 maj
Efter årsmötet följer ett öppet Famna-seminarium som handlar om tillväxt och utveckling av idéburet
företagande.
Civilminister Shekarabi kommer prata om regeringens syn 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.
I programmet finns även:
- genomgång av upphandlingsregelverket tillsammans med en jurist,
- en nordisk jämförelse av idéburen vård och omsorg,
- dessutom årsmötesförhandlingar.

09 – 10 Registrering, kaffe, mingel

10 – 11 Årsmöte (för medlemmar, se även september kallelse)
Program öppet för föranmälda:
11 – 12 Upphandlingsregelverk idag och i morgon, genomgång med jurist från Gärde-Wesslau
12 – 13 Lunch
13 – 14 Idéburen välfärd i nordiskt perspektiv, medv. Torbjörg Aalborg, Norge, Birgitta Engling, Global
utmaning
14.30 Civilminister Ardalan Shekarabi om regeringens politik för idéburen välfärd
Plats för Famnas årsmöte: Postmuseum, Gamla stan, Stockholm

Föranmälan senast 8/5 2015 till info@famna.org

Almedalen 2015 – två Famna-seminarier
Under Almedalsveckan arrangerar idéburna organisationer mängder med programpunkter. Till
lycka för alla så är många av dessa arrangemang samordnade. Bland annat finns mötesplatsen
”Ideella trädgården” där många organisationer och verksamheter har seminarier, liksom till
exempel i Frälsningsarméns lokaler där ideella verksamheter också träffas.
Famna kommer hålla två seminarier.
På måndagen 29 juni anordnas ett seminarium om idéburen välfärd – Beskrivningar av
välfärdsverksamheter, vad ger idéburna till individen, samhället, och varför.
På onsdagen 1 juli anordnas Famnas ekonomiska seminarium – Hur och varför satsar en
idéburen organisation, hur återinvesteras överskott och varför – hur tänker idéburna kring ekonomi
som medel i stället för mål.

Utbildning 5-6 maj: Förbättringsarbete med brukarmedverkan, inom
socialpsykiatri mm.
NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, anordnar utbildning 5-6 maj om förbättringsarbete
med brukarsamverkan inom psykiatri och socialpsykiatri, i Stockholm.
Anmäl bums!
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
Läs mer...

Samtal pågår på Utvecklingskraft, 6-7maj, Elmia i Jönköping.
Famna arrangerar seminariet ”Samtal pågår - Varför gör vi inte som vi vet att vi ska?” på
konferensen Utvecklingskraft i Jönköping . Samtalsledare är Truls Neubeck, Famna och övriga
medverkande är bland annat Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Lisbeth Löpare, Vårdförbundet
och Emma Spak, Sveriges Yngre Läkares Förening.
Utvecklingskraft är en konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids.
Konferensen vänder sig till de som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård samt tandvård och
fungerar som en nationell mötesplats där man kan ta del av samt även sprida goda exempel på
förbättringsarbete.
Läs mer och anmäl dig till konferensen här

Informationsmöte den 22 maj för att medverka i höstens Värdeforum
2015.
Inom ramen för famnas testbädd kommer vi att genomföra en omgång av Värdeforum där teamen
kan fokusera extra mycket på hur förbättringsarbetet kan stödja innovationer i verksamheten. Det
kan handla om allt från helt nya arbetssätt och tjänster till att införa beprövade metoder som tex
kvalitetsregister eller ICF.
Innehållet är uppbyggt utifrån innovationsprocessens fyra steg; Behov – Idé – Utveckling –
Spridning, och teamen kommer att jobba med olika verktyg kopplade till de olika stegen.
”Vi vill ge deltagarna kompetens kring innovationsprocessen, som vi skall komma ihåg påminner
mycket om förbättringsprocessen. Vi kommer att stärka fokus på bland annat omvärldsbevakning,
förankring, hållbarhet och spridning.” säger Vikoria Skyman-Loo, Utvecklingsledare på Famna
Informationsmötet kommer att vara i Famnas lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm.
Vill ni veta mer eller anmäla ett team till Värdeforum så kontakta Viktoria Skyman-Loo,
Utvecklingsledare på Famna

Workshop om att Leda innovationsprojekt, i Famnas ”Testbädd”, den
26 maj
Famna testbädd för personcentrerad vård och omsorg pågår för fullt. På Bräcke Diakoni utvecklas

arbetet med att använda en personcentrerad dokumentation som bygger på ICF och vi fokuserar
nu på att stödja fler av de sociala innovationer som finns ute hos Famnas medlemmar.
Den 26/5 är det dags för den andra workshopen i att leda innovationsarbete.
Vi kommer att arbeta vidare med hur Famna kan stödja medlemmarna innovationsarbete och
fokusera på att leda innovationsprojekt.
Vill du vara med och utveckla Famnas innovationsarbete, stärka innovationsarbetet i er egna
organisation eller har en innovativ idé som ni vill ha hjälp att utveckla kontakta Jenny Hjalmarsson,
projektledare, Famna
jenny.hjalmarsson@chb.kth.se, 08 790 48 98
Läs mer om testbädden här

eHälsonätverksträff den 27 maj
Famna arbetar nu med att söka ett projekt för att stödja digital kompetensutveckling hos
medlemmarna. Ansökan kommer att riktas till Europeiska Social Fonden och syftar till att stödja ett
verksamhetsnära arbetsplatslärande.
Kompetensbehovet hos medlemmarna måste styra vårt engagemang i dessa frågor och det är
viktigt att vi nu får veta vilka behov som finns i verksamheten, det kan handla om tex
kvalitetsregister, IT säkerhet, integritetsfrågor, ICF, journalsystem eller något helt annat inom
eHälsa, IT och digitala arbetssätt.
Famna eHälsonätverk kommer att utgöra en viktigt referensgrupp i detta arbete så vill ni veta mer
planera gärna in kommande eHälsonätverksträff den 27 maj kl 10-12 på Famna.

Famna-monter på Socialdemokraternas kongress
Famna kommer ha en monter på Socialdemokraternas kongress i Västerås 29-31 maj.
Informationsmaterial och samlat om idéburen vård och omsorg.

Månadens medlem: Unizon
"Unizon samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett
jämställt samhälle fritt från våld."
"Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och
skydd av hög kvalitet oberoende av livsituation och bakgrund. Våldet drabbar inte alla på samma
sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med
sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov."
Läs mer om Unizon här

Kvalitetsdialog på Löjtnantsgården och Josephinahemmet
Famnas arbete med att stödja medlemmarna i att ha ett ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som både säkrar och utvecklar kvalitet sprider sig vidare. De två senaste
medlemmarna att medverka i kvalitetsdialogen är Löjtnantsgården och Josephinahemmet.
Vill du veta mer om kvalitetsdialogen klicka här

eller kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig på Famna

Famna medverkar i arbetet med en myndighetsgemensam nationell
webbutbildning om eHälsa.
Webbutbildningen väntas finnas tillgänglig hösten 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

Fenixprogrammet 2015 - 2016
Ideell Arenas lednings- och utvecklingsprogram är öppet för anmälan.
Fenixprogrammet har fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna, och vänder sig till högsta
ledningar i idéburna organisationer. En av Fenixprogrammets sammanhållande personer är Truls
Neubeck, som annars är ansvarig för kvalitetsfrågor och utvecklingsledare på Famna.
Läs mer om Ideel Arena

Remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen
Famna ämnar att lämna remissvar på delbetänkandet i Klagomålsutredningen, Sedd, hörd och
respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14.
Delbetänkandet hittar ni här: http://www.regeringen.se/sb/d/19797/a/254739
Vill ni engagera er och bidra i detta arbete så kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna
truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25
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