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UR INNEHÅLLET 
  Den pågående omställningen av hälso- och sjukvården – så blir stödet inom äldreomsorgen mer  
 samordnat och nära genom utmanade och utvecklande arbetssätt 
  Senaste om utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens
  Så leder och utvecklar du ett kvalitativ och nära arbete med målgruppen äldre med individens behov  
 och förutsättningar i fokus  
  Hur du utvecklar goda strukturer för samverkan kring nära vård av äldre
  Stärkt medicinsk kompetens, mobila sjukvårdsteam och en ny vårdform för en kvalitativ och  
 tillgänglig äldreomsorg  – ta del av konkreta erfarenheter!
  Hur ser framtidens äldreomsorg ut och vad bidrar till ett gott åldrande?

Petra Öberg
Kungälvs kommun

Pia Leierdahl
Region Uppsala

Per-Ola Sundin
Örebro Kommun 

Ida Lorenzson
Sundbybergs stad 

Helena Henningson
SKR

Katrin Westlund
Socialdepartementet 

Mats Olsson
Kairos Future

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr
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ONSDAG 18 JANUARI

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator Helena Henningson, Handläggare, SKR

09:10-10:00 EXPERTANFÖRANDE

Den pågående omställningen av hälso- och sjukvården 
– så blir stödet inom äldreomsorgen mer samordnat och 
nära genom utmanade och utvecklande arbetssätt 
• Nulägesanalys – vilka utmaningar står vi inför just nu och vad 
behövs för att möta framtida behov av hälso- och sjukvård och 
omsorg till äldre?

• Hur kan omställningen till en nära vård och omsorg bidra till 
förflyttningar och öka möjligheterna att klara morgondagens 
utmaningar? 

• Hur kan den tekniska utvecklingen och digitaliseringen stödja 
omställningen och bidra till ökad tillgänglighet och samordnad 
vård och omsorg till äldre med flera samtida behov?

• Kan nära vård bidra till att vi nyttjar hälso- och sjukvårdens och 
omsorgens resurser mer effektivt, och med större delaktighet 
från de äldre?

Helena Henningson
Handläggare
SKR

Helena har arbetet på SKR i över 10 år. Hon sitter i SKRs 
programledning för Nära vård och är med och samordnar stödet 
till kommuner och regioner i omställningen till nära vård.  Det 
pågår mängder av aktiviteter på både strategisk och operativ nivå 
i kommuner och regioner kring ämnet och från SKRs sida jobbar 
de både brett och djupt med frågan vilket är temat för Helenas 
anförande. 

10:00-10:25 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:25-11:10 EXPERTANFÖRANDE

Senaste om utredningen om en ny äldreomsorgslag och 
stärkt medicinsk kompetens
• Ny äldreomsorgslag – hur påverkar den dig som arbetar i 
äldreomsorgen? 

• Hur kan hälso-och sjukvårdslagstiftningen förstärkas så att 
kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får 
kommunal hälso-och sjukvård?

• Så ska den nya lagen främja en mer långsiktig styrning, svara 
mot strukturella brister, samt öka tydlighet och likvärdighet

Katrin Westlund
Rättssakkunnig
Socialdepartementet 

Katrin är jurist och har arbetat mestadels med socialtjänstfrågor 
sedan 2005 på Socialstyrelsen. Hon var utredningssekreterare i 
Utredningen äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i 
kommunerna. Där ansvarade hon för de delar som rör socialtjänsten, 
framförallt förslaget till äldreomsorgslag. 

11:20-12:00 PRAKTIKFALL

Att ställa om till nära vård i äldreomsorgen – fördelar, 
utmaningar och processförlopp
• Hur går man tillväga för att sätta igång processen mot en  
nära vård?  

• Fördelar med gemensam målbild
• Vilka utmaningar finns i rollen att leda omställningen till  
nära vård? 

• Goda exempel att bygga vidare på 

Petra Öberg
Projektledare för nära vård
Kungälvs kommun 

Petra Öberg arbetar sedan 26 år tillbaka i Kungälvs kommun. Där 
har hon haft olika roller genom åren och har sedan 2015 arbetat 
inom äldreomsorgens boende som enhetschef. September 2021 
påbörjade Petra uppdraget som projektledare för Nära vård inom 
Kungälvs kommun. I rollen som projektledare har hon drivit frågan 
om Nära vård inom kommunen genom omvärldsbevakning, 
information och dialog i tätt samarbete med Sektorchef och 
ledningsgrupp. Petra har även suttit med i Göteborgsregionens (GR) 
grupp för erfarenhetsutbyte kring Nära vård samt deltagit som talare 
på mötesplats Nära vård i Göteborg den 3 maj 2022.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:40 PRAKTIKFALL

Så leder och utvecklar du ett kvalitativ och nära arbete 
med målgruppen äldre med individens behov och 
förutsättningar i fokus  
• Att förebygga ohälsa och risker inom primärvården 
• Så arbetar vi för att samordna vården på vårdcentralen med 
andra aktörer så som kommun  

• Hur utveckla en personcentrerad vård där patientkontakt är en 
central del i arbetet 

 
Pia Leierdahl
Utredare och projektledare
Region Uppsala

Pia Leierdahl är utbildad distriktssjuksköterska i grunden för att 
sedan börja arbeta med stöd och utveckling av vårdsystem och 
projektledning. Sedan två år tillbaka är Pia projektledare för ett 
projekt som heter ”Bättre omhändertagande av äldre med komplexa 
behov”. Projektet har haft 17 vårdcentraler som varit piloter under 
1,5 år och ett breddinförande har påbörjats på samtliga länets 
vårdcentraler.

13:50-14:30 PRAKTIKFALL

Stärkt medicinsk kompetens, mobila sjukvårdsteam 
och en ny vårdform för en kvalitativ och tillgänglig 
äldreomsorg 
• Hur stärka tillgången till medicinsk kompetens i den kommunala 
primärvården för mer kvalitativ och jämlik vård av äldre?  

• Så skapas en mer tillgänglig hälso- och sjukvård för den sköra 
äldre genom mobilitet och förstärkt samverkan inom samt 
mellan kommuner  

• Så blir vi bättre på att ge en personcentrerad vård utifrån 
individens behov

Nära vård i framtidens äldreomsorg 
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• Pilotprojekt Mellanvårdsenhet - så rör vi oss mot en mer nära 
vård genom en ny vårdform

 
Per-Ola Sundin
Läkarstrateg, Äldreförvaltningen
Örebro Kommun

Som ett förberedande steg inför den kommande 
äldreomsorgslagen har Örebro kommun sedan november 2021 
anställt en medicinsk strateg med läkarkompetens vars uppdrag är 
att stärka den medicinska kompetensen och förbättra samverkan 
med regionen när det gäller vården av äldre. Läkarstrategen ska 
vara en samordnande länk mellan kommunen och regionen samt 
arbeta med omställningen till en ”god och nära vård”, vilket bland 
annat innebär en mer personcentrerad hälso-och sjukvård utifrån 
individens behov. Per-Ola Sundin är specialist i internmedicin 
och kommer senast från Region Örebro län där han under de 
senaste åren arbetat som överläkare och projektledare i det mobila 
närsjukvårdsteam som 2017 startades gemensamt av regionen 
och Örebro kommun. Projektet har minskat så väl antalet besök 
på akutmottagningen som antalet besök på vårdcentralen hos 
de patienter som vårdats av teamet och visat så goda resultat 
att satsningen numera är permanent. Under denna föreläsning 
kommer Per-Ola att berätta om viktiga lärdomar kring utvecklingen 
av det mobila närsjukvårdsteamet, uppdraget att arbeta strategiskt 
inom Örebro kommun med utvecklingen kring stärkt medicinsk 
kompetens och omställningen till en god och nära vård, samt 
utmaningar, möjligheter och planer framåt.

14:30-14:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:55-15:35 PRAKTIKFALL

Så utvecklar vi goda strukturer för samverkan kring 
nära vård av äldre
• Ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvården - vad är vems 
ansvar? 

• Samverkan för sömlösa vårdövergångar – hur kan samverkan, 
struktur och logistik förbättras för en god och säker vård för 
äldre personer i behov av samordnad vård?

Ida Lorenzson
Tf. bitr Sektordirektör, Enhetschef utveckling  
och uppföljning
Sundbybergs stad 

Ida är Tf. bitr Sektordirektör och har arbetat som chef för 
utveckling- och uppföljningseneheten i Sundbyberg sedan slutet på 
2021. Dess för innan kommer hon från en anställning i Sollentuna 
kommun som medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska och 
kvalitetsstrateg. Ida har bred erfarenhet från kommunal vård 
och omsorg, primärvård, förändringsledning, ISO certifiering, 
coaching och agil projektledning och under detta anförande delar 
hon med sig av hur Sundbyberg arbetar för en nära vård inom 
äldreomsorgen.

15:45-16:30 EXPERTANFÖRANDE

De nya äldre och deras syn på vård- och omsorgsservice 
i den framtida välfärden
• Hur ser de nya äldre på digitaliseringen av vård- och 
omsorgsservice?

• Hur ser de på att alltmer vård- och omsorgsservice ska hanteras 
i det ordinära boendet?

• Tycker de att de får den information de behöver för att rusta 
sig för att seniorlivet i framtiden, inklusive vård och omsorg i 
hemmet, ska fungera?

Mats Olsson
Senior Advisor
Kairos Future

Mats är Senior Advisor på Kairos Future. Han har stor erfarenhet 
av att leda framtidsprojekt inom hälsa, sjukvård och omsorg och 
har tidigare haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. 
Han har författat ett flertal publikationer och böcker och är en 
mycket uppskattad föreläsare på ämnet. Mats har medicinsk 
grundutbildning med idrottsmedicinsk profil och har även studerat 
ledarskap i England och USA samt verksamhet och IT. Under ett 
antal år har Mats fördjupat sig i frågor om de nya äldre och hur 
vård- och omsorgsservice ska fungera i den framtida välfärden. 
Studierna har skett i nära samverkan med bl a seniororganisationer, 
vård- och omsorgsaktörer och bostadsbolag. Bland annat har 
det genomförts tre stora enkätundersökningar med cirka 11 000 
seniorer sedan 2019. Under hösten 2022 genomfördes en fjärde 
enkätstudie, en treårsuppföljning som också omfattade några unika 
fördjupningsstudier.

16:30-16:40 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.  

16:40 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa 
och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig 
och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, 
nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det 
dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden 
utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger 
mest värde för pengarna samt att ha 100% nöjda 
och återkommande kunder. För mer information om 
Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss 
via telefon 08-694 91 00.
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Nära vård i framtidens äldreomsorg 

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Uppdatera dig kring den pågående omställningen av hälso- 
och sjukvården och hur du kan driva utvecklingen mot en mer 
samordnad och nära äldreomsorg

 Ta del av det senaste om utredningen om en ny äldreomsorgslag 
och stärkt medicinsk kompetens

 Öka dina kunskaper om hur du leder och utvecklar ett kvalitativ 
och nära arbete med målgruppen äldre med individens behov och 
förutsättningar i fokus  

 Lyssna till hur du utvecklar goda strukturer för samverkan kring 
nära vård av äldre

 Lär dig mer om stärkt medicinsk kompetens, mobila sjukvårdsteam 
och en ny vårdform för en kvalitativ och tillgänglig äldreomsorg 

 Få insikt i hur framtidens äldreomsorg ser ut och vad som bidrar till 
ett gott åldrande

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela 
landet! 

Konferenskod: OFF1698

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 18 januari 2023 

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 28 oktober 6.490 kr  1.000 kr i rabatt
Anmäl dig senast 16 december 6.990 kr  500 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


