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Nya välfärdens styrning och organisering
Det har ägnats ansenlig tankemöda kring frågan hur den svenska

välfärden bäst skall styras och organiseras. Svaren har varierat över åren
och dagens mogna välfärdsorganisationer innehåller många lösningar
på gårdagens problem liksom korn till framtida lösningar. Hur dessa
framtida lösningar kommer att se ut är svårt att sia om men ambitionen
med årets KEFU-dag är att lyfta på några tänkbara stenar. En av många
grundläggande ekonomiska frågor, som kontinuerligt ligger och
skvalpar, är vad våra tillgängliga gemensamma resurser skall räcka till.
Går det att tänka annorlunda kring styrning och organisering och på så
sätt få pengarna att räcka längre och ge bättre verksamhet? Dagen
fokuserar hälso- och sjukvården och varvar som vanligt praktiska
exempel med mer teoretiska översikter och reflektioner.
Carina Nordkvist Falk, hälso- och sjukvårdsstrateg, inleder årets
KEFU-dag med att peka på de utmaningar Region Skåne står inför och
hur tänkbara lösningar kan se ut. Professor Boris Magnusson ger
därefter några exempel på hur morgondagens vård och omsorg kan
bedrivas med hjälp av olika former av IT-lösningar. Innan buffen tar
vid presenterar docent Jan-Inge Lind en patientfokuserad
verksamhetsmodell med en uttalad målsättning att åstadkomma bättre
resultat för patienterna.
Efter buffen blickar vi med hjälp av professor Tor Iversen ut över
de nordiska ländernas sätt att styra och organisera hälso- och
sjukvården. Tor ger också en inblick i Norges erfarenheter av vårdens
förstatligande. På temat ”Customer and Cash is King” ger sedan
professor Mats Brommels sin tolkning av framtidens organisation och
styrning av hälso- och sjukvården.
Efter denna överblick ges några konkreta exempel på
förbättringsinitiativ utifrån ett patientperspektiv med hjälp av bland
annat Lars Almroth, verksamhetschef vid barnkliniken i Kristianstad
och processledaren Kristina Ekbom, Rättspsykiatri Malmö. Moderator
under dagen är professor Anders Anell som också avslutar dagen med
en personlig summering.

VARMT VÄLKOMMEN

Program

Nya välfärdens styrning och organisering
- mer vård och omsorg för pengarna?
Moderator: Anders Anell
09.00 – 09.15 Registrering och fika.
09.15 – 09.20 Välkommen!
09.20 – 10.00 Skåne utvecklar morgondagens välfärdstjänster.
Carina Nordqvist Falk, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne.
10.10 – 10.50 IT-stöd för Avancerad Cancervård i Hemmet - en rapport från ett
integrationsprojekt.
Boris Magnusson, professor i datavetenskap vid LTH, Lunds
universitet.
11.00 – 11.45 Patientfokuserad verksamhetsmodell.
Jan-Inge Lind, docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
12.00 – 13.00 B U F F È
13.00 – 13.45 Aktuelle utfordringer i helsesektorene i Norden.
Tor Iversen, professor i hälsoekonomi, Oslo universitet, Norge.
13.55 – 14.40 Customer and cash is king: Organisation och styrning av framtidens
hälso-och sjukvård.
Mats Brommels, professor i medicinsk organisations-, lednings- och
innovationskunskap vid Karolinska Institutet, Stockholm.
14.50 – 15.35 Utveckling och förnyelse av hälso- och sjukvården utifrån ett
patientperspektiv.
Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg vid Avdelningen för hälso
och sjukvårds styrning.
Lars Almroth, verksamhetschef VO Barn och Unga Skånevård Kryh.
Kristina Ekbom, processledare Rättspsykiatrin Skånevård Sund.
15.40 – 16.00 Summering och fika.

Upplysningar
Tid
Tisdagen den 10 juni 2014, kl. 9.00 - 16.00
Plats
Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
Avgift
KEFUDAGEN är avgiftsfri för KEFUs medlemmar, det vill säga
anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner, Region Skåne
och Lunds universitet. Övriga faktureras 1000:-.
Anmälan
Anmäl dig via denna länk; anmälan till KEFUDAGEN 2014
Sista anmälningsdag är tisdagen den 3 juni 2014
Du har också möjlighet att uppleva något mindre hightech
genom att skriva ut och fylla i dina kontaktuppgifter enligt nedan
och posta din anmälan till KEFU, Box 7080, 220 07 Lund.
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