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Nyhetsbrev
Bladen på träden skiftar färg och luften är kallare. Hösten är här och med det även alla höstaktiviteter så som
Famnas årliga höstseminarium.
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

Det kom ett brev till kansliet idag.
Avsändare - den nya regeringen.
Innehållet - en inbjudan till ett remissmöte den 30
oktober.
Förslaget- att landstingen inte längre är skyldiga att
tillhandahålla ett valfrihetssystem inom primärvården.
Landstingen skall kunna välja om man vill tillämpa LOV
eller ej. Famnas styrelse tar ställning till förslaget den 20
oktober. Förslaget ingår som en del i den politik S, Mp
och V kommit överens om och som presenterades vid
en presskonferens för snart två veckor sedan.
Man säger där bland annat att mångfald och valfrihet
skall värnas men vinstutdelning begränsas. En nationell
strategi för utveckling av idéburen välfärd skall
utvecklas och kommuner skall ha större frihet att sluta
kontrakt med idéburna aktörer. Lagen om ekonomisk
förening skall moderniseras.
En eller flera utredningar skall tillsättas kring de
gemensamma förslagen. Kan hända att det överförs till
dessa frågor som idag ligger i
ägarprövningsutredningen och genomförandeutredningen. Det återstår att se.
Vi kan konstatera att den nya regeringen lyfter fram den
idéburna välfärden. Vi kommer att få många tillfällen att
pröva dess vilja och förmåga att omsätta tankarna till
praktisk politik.
Vi själva kommer prövas i vår förmåga och vilja att
lämna realistiska bidrag och driva dem.
Bästa hälsningar
Lars Pettersson
Generalsekreterare på Famna

Famnas testbädd beviljad av Vinnova
Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och social omsorg med fokus
på behovsdriven innovationsutveckling.
Ur motiveringen:
”VINNOVA har beslutat att bevilja er ansökan om fortsatt finansiering med följande motiv
och rekommendationer:
Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg följer den idéburna
målsättningen för icke-vinstdrivande vård och omsorg som riksorganisationen Famna
företräder. Testbäddens möjlighet att sprida lärande och resultat från testprojekten, så väl till
Famnas medlemmar som organisationer utanför, anses vara mycket god. Kompetent
projektledning och styrgrupp samt den interaktiva kontinuerliga följeforskningen stärker
projektets genomförande. Vår bedömning är att testbädden har stor potential att uppnå
utlysningens resultatmål.”
- Nu har vi två år till att visa vad idéburna innovationer kan bidra med, säger Thomas Scnheider, projektledare för
Famnas Testbädd och kvalitetschef på Bräcke diakoni.

Läs om Famnas testbädd

Jenny Hjalmarson ny projektledare för

Månadens medlem: Danvikshem

Famnas testbädd
Jenny är utbildad sjukgymnast men har de senaste åren
arbetat med forskning inom området bostäder för äldre
med fokus både på människan som bor i bostaden men
också eventuell personal eller anhöriga som ger vård i
bostaden. Jenny var projektledare för Löjtnantsgården
och uppstarten av Immanuelskyrkans Vård AB.

Danvikshem var i början på 1600-talet den enda
institution i Stockholmstrakten som tog hand om de
fattiga. Det är ett boende för 188 personer och en
arbetsplats för drygt 200 personer. Man skulle kunna
säga att Danvikshem är som ett minisamhälle där man
möts med omtanke och värme.

Kontakt: jennyhja@kth.se, 070 335 82 84

Läs mer

Värdeforum fortsätter att stödja en kultur av ständiga förbättringar.
I Värdeforum fortsätter programmen Förbättra & Coacha och de nio team som deltar arbetar vidare med sina
förbättringsområden, det handlar om allt ifrån att minska oro och ångest, öka användandet av validerade
smärtskattningsinstrument i livets slutskede till att förbättra den sociala dokumentationen och kommunikationen.
”Det är fantastiskt roligt att få vara med och bidra. Framförallt att se all den kunskap och allt engagemang som
finns och som väcks för att skapa ökat värde för dem vi finns till för. Teamen delar frikostigt och modigt med sig av
sina upplevelser, utmaningar och idéer och jag förundras av vilka möjligheter som kan skapas när människor
kommer samman och tillsammans vill och vågar prova nytt.” säger Cecilia Johansson, utvecklingsledare på Famna.
Nu arbetar teamen vidare med mål och mått genom att svara på frågorna,
”Vad är det ni tillsammans vill åstadkomma”?
”Hur vet ni att den förändring ni genomför är en förbättrings för dem ni finns till för”?
Det är frågor som låter enkla men som kräver en hel del hårt arbete på hemmaplan.
Värdeforumsteamen presenterar sina förbättringsarbeten på en avslutande Vernissage.
Tid: tisdagen den 9 dec, kl 13-16
Plats: Ersta konferens
Boka in datumet redan nu och anmäl dig till Viktoria Loo.
Två utbildningar är inbokade i Stockholm i höst, dessa är så gott som fullbokade. Det finns några få platser kvar till
den 10-11/11. Det finns inga fastslagna utbildningsdatum efter årsskiftet, dessa planeras och bestämts utifrån
medlemmarnas behov och önskemål.

Vill du veta mer om Famnas Kvalitetsarbete och Värdeforum kontakt gärna:
Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org, 076 541 10 25
Viktoria Loo, Utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org, 070 374 08 36

Famnas kvalitetsnätverk ordnar seminarium om nya föreskriften för
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM
Fredagen den 21 november bjuder kvalitetsnätverket in till ett seminarium om den nya föreskriften för
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5). Ylva Ehn från
Socialstyrelsen kommer till Famna och berättar om den nya föreskriften som träder i kraft den 1 jan 2015. Efter
hennes presentation finns möjlighet för fortsatt arbete och erfarenhetsutbyte kring dokumentationsarbetet.
Tid: 13-15:30
Plats: Famna, Klara södra kyrkogata 1, Plan 8
För anmälan kontakta: truls.neubeck@famna.org
Obs. Antalet platser är begränsat och eventuellt kan bara en person per medlemsorganisation delta.
För mer info om föreskriften

Certifierad utbildare för BPSD-registret.
Som ett led i uppdraget att stödja Famnas medlemmar i arbetet med kvalitetsutveckling har Viktoria Loo under hösten
utbildat sig till certifierad utbildare för BPSD-registret, Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom
vid Demens.
”BPSD-registrets syfte är att minska BPSD och det lidande som det innebär och därmed och höja livskvalitén för
personen med demenssjukdom. Som certifierad utbildare kommer jag att kunna hjälpa våra
medlemsorganisationer som önskar gå med i registret eller har behov av att utbilda fler administratörer”, berättar
Viktoria Loo.
För frågor kontakta: Viktoria Loo, Utvecklingsledare
viktoria.loo@famna.org, 070 374 08 36
Läs mer om registret

Värdeforumsprogram under 2015
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>>
Är ni intresserade av att delta med ett team från er verksamhet eller vill veta mer om möjligheterna med Värdeforum
så kontakta gärna:
Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, truls.neubeck@famna.org, 076 541 10 25
Viktoria Loo, Utvecklingsledare, viktoria.loo@famna.org, 070 374 08 36

BOSSE fyller 20 år som kooperativ
2014!
1981 startade BOSSE sin verksamhet. 1994 blev de ett
personalkooperativ. De drivs av 7 kooperativa principer,
Frivilligt och öppet medlemskap, Demokratisk
medlemskontroll, Utbildning, praktik och information m.m.
BOSSE är ett samtalspartner som hjälper till att utifrån
funktionsnedsättning samt behov finna lösningar på
besvärliga situationer.

St. Lukas fyller 75 år
1939 bildades S:t Lukasstiftelsen, idag S:t Lukas.
Personer i de olika människovårdande yrken med
förankring i kristna kyrkor och samfund i Sverige som
bidrog till detta. Det var läkare, präster, socialarbetare
bland andra. Den rikstäckande organisationen bistår
med främst psykoterapi och krisstöd men även
handledning och konsultation.
Läs mer

Läs om BOSSE och de 7 kooperativa principerna

Inbjudan till "Samtal mellan stolarna"

Ersta sjukhus – i topp i alla kategorier

Den 19 november är ni välkomna till konferensen på
temat ”Så motverkar du utanförskap genom
arbetsintegrerade sociala företag”. Några av de
grupper som lätt hamnar mellan stolarna är
funktionshindrade, utrikesfödda och unga. Temagruppen
Entreprenörskap och Företagande genomför detta
konferens innehållande samlade erfarenheter från
projekt, finansierade av Europeiska Socialfonden med
inriktning mot företagandet inom den sociala ekonomin.

Ersta sjukhus hamnar på topp i den Nationella
Patientenkäten som mäter patienters upplevelser av
kvalitet inom hälsa- och sjukvård. Detta i jämförelse med
både andra vårdgivare inom Stockolms Läns Landsting
och med vårdgivare i Sverige i stort.
Läs hela nyheten

Datum: 19 november 2014,
Plats: Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm
Tid: kl. 09.00 – 16.00.

Läs hela inbjudan

Boosting innovation for better a social outcome: proposals for EU policies
Den 23 oktober kommer Various Interests Group of the European Economic and Social Committee att
medarrangera en stor konferens i Milano. Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig, samt Ariane Rodert, EU Policy
Officer, kommer att finnas på plats.
Främsta syftet med konferensen är att lyfta potentiell drivkraft i den process som inleddes av Europeiska rådet i
december 2012 för att stärka EU: s politik för social innovation. Konferensen erbjuder en plattform för dialog
mellan centrala privata och offentliga aktörer från finansiella institut, försäkringsbolag, stiftelser, organisationer
inom tredje sektorn samt europeiska och nationella myndigheter.

Läs mer om konferensen

Fler vägar och värden i vården hösten 2014
Under hösten har Famnas, Vårdförbundets och Nyföretagarcentrums
projekt ”Fler vägar och värden i vården” presenterat vad som hittills
skett vid ett s.k. spridningsseminarium i samband med mässan Eget
Företag 2-4 oktober.
I seminariet, som lockade ett 30-tal deltagare, presenterades vad
projektet arbetat med hittills i form av inspirationskvällar och
utbildningsdagar runtom i landet. Två företag presenterade hur de ser
på förutsättningarna och möjligheterna att verka inom vård- och
omsorgssektorn som idéburen utförare – Stiftelsen Fyrljuset, som
bedriver konsulentstödd familjehemsvård och Jennie Abrahamsson,
Tranbärspraktiken HB, som bedriver verksamhet som
konsultbarnmorska.

Höstens utbildningar
Under hösten erbjuder projektet fler utbildningstillfällen i landet som redan är fullbokade (läs mer på Famnas
hemsida) samt ett extra insatt utbildningstillfälle i idéburet företagande den 25-26 november i Stockholm som det
fortfarande finns platser kvar till.

För mer information och anmälan, kontakta projektledare Sissella Helgesson

Famna deltog i Eget Företag 2014
De första dagarna i oktober (2-4/10) höll
Nyföretagarcentrum sin årliga mässa Eget Företag på
Stockholm Fair/Älvsjömässan. Mässan vänder sig till
personer och organisationer som vill starta eget.
Famna medverkade i montern ”Vårdtorget” tillsammans
med Vårdförbundet, SLL Innovation/Idérådet, Karolinska
Institutet och Nyföretagarcentrum. Här fick vi möjlighet
att lyfta fram hur Famna arbetar med idéburet
företagandefrågorna, bl.a. genom projektet Fler vägar

och värden i vården (se annan plats i detta
nyhetsbrev).
Vi möttes av stort intresse för idéburet inom vård- och
omsorgsverksamhet av många personer som besökte
oss. Det var personer som antingen hade börjat
fundera på att starta ett företag, t ex hemtjänst eller
äldreboende, och det var personer som hade kommit
litet längre i sitt arbete med företagsidén och ville ha
goda råd, såväl praktiska som hur man går vidare med
myndighetskontakter m.m.
Tack till representanter från Famnas
medlemsorganisationer, Lena, Susanne och Tomas, som
stod i montern tillsammans med oss.

Medarbetarnyheter
Under hösten kommer en del bekanta och nya ansikten att arbeta för Famna.
Ariane Rodert arbetar under hösten på deltid med näringspolitiska frågor.
Sissella Helgesson, projektledare för Fler vägar och värden i vården.
Cecilia Johansson, utvecklingsledare och kommer att arbeta med Värdeforum.
Jelaine Legaspi, vikarierande kommunikatör.
Lars-Erik Lidström, ny ekonomiansvarig.
Ingemar Olsson, media och opinionsansvarig.

Kontaktuppgifter
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