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Arrangör:

"Sjuksköterska och undersköterska  
– värdeskapare i stolt  samverkan" 

Elin Alsiok &  
Caroline Stenbacka Nordström

19 nov 10-16

18 nov 13-16.30

"Arbetsglädje för sjuksköterskor  
och vårdpersonal."

Sofia Nordgren

www.kompetensveckan.se/sjukskoterska

08-20 21 10
info@kompetensveckan.se

ANMÄL DIG REDAN IDAG

Just nu! Gå 5 betala för 4! Ange koden ”5för4” i din bokning. Lunch ingår i priset.

I priset ingår lunch, 
kaffe, frukt och 
dokumentation.  
Var vänlig och 
meddela oss vid 
födoämnesallergi.
Alla priser är per person 
och exkl. moms.

18 nov 8-13

"Framtidens vård och 
digitalisering"

Sofia Nordgren m.fl.

https://kompetensveckan.se/sjukskoterska/
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Framtidens vård och digitalisering

Tid: kl. 8-13
Föreläsare: Sofia Nordgren, Anna Alm 
Andersson, Martin Engström m.fl.

Roller, teknik och omvärlden förändras 
snabbt, då gäller det att hålla sig 
uppdaterad, därför skapar vi nu ett seminarium med fokus 
på framtidens vård och digitalisering. Föreläsare inom 
olika nischer kommer att dela sina insikter och perspektiv 
för att fånga de stora förändringar som är på gång inom 
vården och dess stora digitalisering.

Dag 1: 18 november 
PL ATS:  QUALIT Y HOTEL GLOBE, ARENASLINGAN 7

Målgrupp:
Verksamhetschefer, ledare, läkare, aktörer inom vården 
och olika intresseorganisationer.

Om innehållet:
En dag fylld med inspiration och verktyg!
Hur räcker vi till i ett samhälle med ökade krav av 
tillgänglighet, fysiska möten och digitalisering? Under 
dagen levereras konkreta verktyg och modeller, även 
mjuka frågor som ”Kan humor minska stress?”

Ur programmet:
• Framtids visioner och utmaningar
• Vart är vi om 2-5 år?
• Hur påverkar ledarskapet av digitaliseringen?
• Vad kan vårdbranschen lära ifrån andra branscher ifrån 

t.ex transport och Formula 1 (Region Halland).
• Inspiration ifrån framtiden till dagens praktik.

Agenda:
Kl. 08.30-09.00: Registrering med välkomstkaffe
Kl. 09.00-09.20: Moderator Sofia Nordgren inleder dagen.
Kl. 09.20-10.00: Anna Alm Andersson, Divisionschef 
Norrbotten. Framtidens ledare i sjukvården 2018
Kl. 10.00-10.20: Förmiddagsfika
Kl. 10.20-11.10: Martin Engström, Hälso- och 
sjukvårdsdirektör i Region Halland
Kl. 11.15-11.45: Paneldebatt med experter och talare
Kl. 11.45-12.00: Moderator Sofia summerar dagen
Kl. 12.00-13.00: Gemensam lunch

Om föreläsarna:
Moderator och biträdande verksamhetschef Sofia Nordgren.

Sofia har 20 års erfarenhet som leg. sjuksköterska och arbetar 
idag som biträdande verksamhetschef. Inför seminariet har 
hon intervjuat doktorer, verksamhetschefer, sjuksköterskor om 
framtidens vård. Hon har studerat framtidens digitala vård och 
träffat många av de bästa inom branschen. Humor är viktigt för 
både personal och patienter. Sofia håller därför även stand-up 
runt om på landets scener.
www.sofianordgren.com

Sofia kommer att gästas av Anna Alm Andersson, Divisionschef 
Norrbotten, Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i 
Region Halland samt hålla en paneldebatt med experter och 
talare.

Anna Alm Andersson, Divisionschef Norrbotten. 
Framtidens ledare i sjukvården 2018.

”För ett modigt ledarskap i ständig framåtrörelse i 
kombination med självinsikt, ödmjukhet och trygghet. 
Årets pristagare tvekar inte att ta på ledartröjan, men 
sätter medarbetarna i centrum för vårdens utveckling”

Anna Alm Andersson, specialistsjuksköterska i anestesi, fick hösten 
2018 uppdraget att leda Division Närsjukvård i Region Norrbotten 
med 3 700 medarbetare. Tidigare har hon bland annat med framgång 
varit chef för närsjukvården i Kalix samt chef för länsfunktioner inom 
ambulanssjukvården i regionen.

”Mina medarbetare ska våga agera, förändra och tänka nytt och veta 
att jag står bakom dem”, säger Anna.

Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.

Martin Engström har en bred erfarenhet inom hälso- 
och sjukvård. Efter läkarutbildning i Lund gjorde han sin 
AT-tjänst på sjukhuset i Halmstad. Han har varit både 
verksamhetschef och områdeschef på Hallands sjukhus 
innan han blev förvaltningschef 2015.

Han är sedan början av 2019 hälso-och 
sjukvårdsdirektör med ett samlat chefsuppdrag för den halländska 
sjukvården. Och han har under karriären även erfarenhet från 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och som biträdande Sverigechef i 
Capio-koncernen.

Vad får du med dig hem?
Inspiration, insikter och kunskap. En digital karta över vårdens framtid. 
Möjlighet att nätverka och möta nya kollegor med humor och skratt 
på vägen mot framtiden.
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Arbetsglädje för sjuksköterskor och 
vårdpersonal.

Tid: 13-16.30 
Föreläsare: Sofia Nordgren m.fl.

Inför föreläsningen har Sofia intervjuat många 
olika verksamma sjuksköterskor, läkare, verksamhetschefer 
om dagens utmaningar och önskad framtida yrkesroll med 
fokus på arbetsmiljö, hälsa. Vilka är dagens vanligaste 
utmaningar? Helhetshälsa, hur du går från att minska 
sjukskrivningar och stress till ökad energi, motivation och 
arbetsglädje.

Målgrupp:
Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.

Om innehållet:
Ämnen/huvudinriktning:
• Arbetsmiljö
• Stresshantering och ökad energi och motivation
• Ökad Arbetsglädje

Agenda:
Kl.13.00-13.40:
Sofia Nordgren – Arbetsmiljö och hälsa
Sofia Nordgren biträdande verksamhetschef  belyser 
erfarenheter ifrån många olika arbetsplatser under 20 år som 
sjuksköterska. Inför föreläsningen har Sofia intervjuat många 
olika verksamma sjuksköterskor, läkare, verksamhetschefer 
om dagens utmaningar och önskad framtida yrkesroll med 
fokus på arbetsmiljö, hälsa. Vilka är dagens vanligaste 
utmaningar? Helhetshälsa, hur du går från att minska 
sjukskrivningar och stress till ökad energi, motivation och 
arbetsglädje.

Kl. 13.40-15.20:
Föreläsare:
•    Arbetsmiljö, hälsa, psykolog; Helena Sjönvall.
•    Arbetsglädje,”humor” Jessica Karlen
•    Hälsa ang kost Pierre Hanell
•    Företagsläkare, konsult Naima Benali
•    Rick Laine: patientfall

Kl. 15.20-15.40: Kaffe
Kl. 15.40-16.15: Paneldiskussion
Kl. 16.15-16.30: Moderator avslutar dagen

Om föreläsaren:
Moderator och biträdande verksamhetschef Sofia 
Nordgren.

Sofia har 20 års erfarenhet som leg. sjuksköterska 
och arbetar idag som biträdande verksamhetschef. 
Inför seminariet har hon intervjuat doktorer, 
verksamhetschefer, sjuksköterskor om framtidens vård. 
Hon har studerat framtidens digitala vård och träffat 
många av de bästa inom branschen. Humor är viktigt 
för både personal och patienter. Sofia håller därför även 
stand-up runt om på landets scener.
www.sofianordgren.com

Sofia kommer att gästas av Helena Sjönvall, Jessica 
Karlen, Pierre Hanell, Naima Benali och Rick Laine.

Vad får du med dig hem?
Inspiration, insikter och kunskap. Möjlighet att nätverka 
och möta nya kollegor med humor och skratt på vägen 
mot framtiden.

Se hela programmet och alla seminarier på 

www.kompetensveckan.se

SJUKSKÖTERSKEFORUM 
ÄR EN DEL AV 

KOMPETENSVECKAN
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Dag 2: 19 november 
PL ATS:  QUALIT Y HOTEL GLOBE, ARENASLINGAN 7

Om seminariet:
Bemötande påverkas av känslan av stolthet, vilket påverkar 
trivseln och hela organisationens förmåga att uppnå mål 
och uppfylla sina löften. Stolthet kommunicerar alltid – 
oavsett om känslan är hög eller låg. Men känslan kanske har 
blivit naggad i kanten, gått förlorad eller blivit misstolkad? 
Föreläsarna presenterar konkreta verktyg för utveckla en 
stolt känsla, både för dig som individ och för ditt arbetslag.

Föreläsning och seminarium av och med Elin Alsiok 
& Caroline Stenbacka Nordström författare till den 
uppmärksammade boken ’Stolthet som strategi – stolt 
bemötande som skapar värden i din verksamhet’ (Liber, 
2018). Caroline är ekonomiedoktor och gestaltterapeut, Elin 
är filosofiemagister i Upplevelseproduktion. Inom ramen för 
Stolthetsbyrån AB utbildar de om bemötande och stolthet 
för olika branscher och personalgrupper. 

Målet är att du som deltagare lämnar föreläsning och 
seminarium med en förståelse för vad stolthet egentligen 
är, varför det är så viktigt och hur var och en kan arbeta 
stolt i sin egen vardag och på arbetsplatsen.

www.stolthetsomstrategi.com

Sjuksköterska och undersköterska  
– värdeskapare i stolt samverkan

Tid: kl. 10-16
Föreläsare: Elin Alsiok & Caroline 
Stenbacka Nordstöm

Utveckla din kunskap om stolthetens effekter i mötet med 
vårdsökande och inom arbetslaget. Utbildningen syftar till att 
ge konkreta verktyg för att stärka känslan av stolthet på er 
arbetsplats.

Utbildningsdagens innehåll:
10:00 Föreläsning - ”Sjuksköterska och undersköterska  
– värdeskapare i stolt samverkan”.
Elin & Caroline gestaltar vad stolthet egentligen är och hur 
det går att hitta tillbaka till stoltheten och att utveckla den 
stolta känslan. Utbildningsledarna berättar om stolthetens 
effekter och omfattande möjligheter, bland annat hälsa och 
välmående.

11:45 Lunch

www.kompetensveckan.se/sjukskoterska
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13:00 Seminarium – "Stolthetsträning & stolthetsreflektion".
Seminarium inleds med Stolthetsreflektion. Vi fokuserar på 
det värdeskapande arbetet i rollen som sjuksköterska och 
undersköterska – vilka värden skapar vi och för vem? Genom 
Stolthetsträning prövar vi tillsammans olika verktyg för att 
öka den stolta känslan. På så sätt kan varje medarbetare 
bli aktiv i att vidareutveckla sin egen stolthet och sedan ta 
med den känslan in i verksamheten. Varje deltagare kan 
välja praktiska verktyg att använda i vardagen och Stolthet 
som strategi kan fungera som manual i verksamheten och 
kan förslagsvis användas på veckomöten och i den dagliga 
verksamheten.

15:30 Dagen avslutas med konklusioner och mingel

16:00 Avslut

Mer info:
Deltagarna erhåller boken Stolthet som strategi 
samt ett intyg på genomförd utbildning.

https://kompetensveckan.se/sjukskoterska/

