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PROGRAM (med reservation för ändringar): 
 

08.30-09.00  Registrering och kaffe 
 
 
09.00-09.30  En arbetsmiljöspaning i svensk hälso- och sjukvård 

Bemanningsläget och arbetsmiljön i hälso- och sjukvården har lyfts 
som den viktigaste utmaningen för framtiden, men vad händer och 
vilka goda exempel finns? 
Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsstrateg, tidigare regeringens 
särskilda utredare 
 

 
09.30-10.00 Hög kvalitet för brukarna och god arbetsmiljö för medarbetarna – en 

ekvation som kan gå ihop 
 Många kommuner har stora utmaningar i äldreomsorgen, inte minst 

med att erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån både 
ett nationellt och ett kommunalt perspektiv får vi reflektioner om hur 
kommunerna kan lyckas! Hur agerar man som högste tjänsteperson 
och chef, gentemot invånare, media och den egna, politiska 
ledningen? 
Hans Karlsson, kommundirektör, Arvika kommun, och f d chef för 
Avdelningen för vård och omsorg, SKR 
 
 

10.00-10.20  Fika 
 
 
10.20-11.10 Ledarskap och empowerment skapar den goda arbetsmiljön 
 Mölndals stad har en förvaltningschef som delar med sig av makten 

till medarbetarna ”längst ut”. Det är de som har lösningarna och kan 
skapa en attraktiv arbetsplats och cheferna ska ge förutsättningarna. 

 Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef, och Ayoub Marabi, 
gruppansvarig undersköterska, Mölndals stad 

 
 
11.10-11.45 Resiliens inom vård och omsorg – vad säger forskningen? 
 För att utveckla en säker och hållbar arbetsmiljö inom framtidens allt 

mer komplexa sociotekniska system krävs nya synsätt. Ökad kunskap 
om hur människor finjusterar arbetssätt och processer för att kunna 
hantera komplexa situationer, kan användas för att bygga framtidens 
hållbara arbetsmiljöer. 

 Mirjam Ekstedt, professor, Linnéuniversitetet  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
11.45-12.00 Frågestund med förmiddagens talare 
 
 
12.00-13.00 Lunch 
 
 
13.00-13.30 Jag ska egentligen inte arbeta här 
 Ett vårdbiträdes betraktelser av döden och äldreomsorgen. Sara 

Beischer delar med sig av sina erfarenheter av att möta ålderdom och 
död, utmanande arbetsvillkor och tabubelagda känslor som kan 
uppkomma i vårdandet av en gammal människa. Men också av allt det 
fantastiska och vackra som arbetet har inneburit för henne. 

 Sara Beischer, författare 
 
 
13.30-14.00 Ny äldreomsorgslag och arbetsmiljön 
 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i 

kommuner  – hur påverkas arbetsmiljön inom äldreomsorgen av 
utredningens förslag? 

 Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen, sekreterare i 
utredningen 

 
 
14.00-14.20  Fika 
 
 
14.20-15.00  En facklig spaning efter den goda arbetsmiljön i äldreomsorgen 
 Samarbete och samverkan, där har vi lösningen. När olika 

professioner är delaktiga tillsammans, med möjlighet att påverka sin 
vardag och genom att använda digitala möjligheter, kan vi få en 
arbetsmiljö som lockar nya kollegor. 

 Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna 
 
 
15.00-15.30  Vad vet vi och hur omsätter vi det vi vet i praktiken? 
  Paneldiskussion med dagens talare 
 
 
15.40  Avslutning 
 
Moderator: Anna Nergårdh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRAKTISK INFORMATION 

 
Tid 16 november 2022, kl 8.30-15.40 
 
Plats Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm 
 
Pris 3300 kr ex moms (deltagande på plats, inkl fika och lunch) 
 2900 kr ex moms (deltagande via länk som mailas dagen före) 
 
Anmälan Senaste anmälningsdag är 16 oktober 2022, och görs via anmälningsformulär på 

www.piku.se. Anmälan är bindande och avgiften faktureras efter anmälan.  
 
Info För mer information kontakta Ingrid Haraldsson, ingrid.haraldsson@piku.se,  

0733-530094 
 

  

http://www.piku.se/
mailto:ingrid.haraldsson@piku.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
MEDVERKANDE TALARE 
 

 
Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsstrateg, med olika förtroendeuppdrag, 
bl a i Socialstyrelsen, har en bred bakgrund som bl a forskare, chef, 
biträdande landstingsdirektör och utredare. Anna ledde den utredning under 
flera år, som kom att ligga till grund för omställningen till en god och nära 
vård. Anna är högt ansedd för både sina kunskaper och sin pedagogiska 
förmåga. Hon samarbetar bl a med Piku Utbildningar, och är initiativtagare 
till den här konferensen.  

 
 

Hans Karlsson, kommundirektör i Arvika kommun, har en unik kunskap inom 
äldreomsorgen. Med sina år som chef för SKR´s avdelning för vård och 
omsorg har han ett nationellt perspektiv på olika frågor, och som 
regiondirektör i Region Värmland har han det regionala. Nu, i sitt uppdrag 
som kommundirektör, kan han tillämpa det verksamhetsnära perspektivet i 
kommunens utveckling av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. 
 

 
Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef inom vård och omsorg, Mölndals 
stad, är välkänd  i Sveriges offentliga sektor. Empowerment, tillitsbaserat 
ledarskap, tydliga mål och uppföljning släpper fram en positiv 
utvecklingskraft som visat sig i de organisationer som Eva arbetat i. I 
Mölndals stad satsar hon särskilt på teamledarnas kompetens och gör 
kommunen till en förebild när det gäller en digitaliserad vård och omsorg 
med brukarnas väl i fokus.  

 
 
Ayoub Marabi, gruppansvarig undersköterska på Fässbergs äldreboende i 
Mölndal, är en av de entusiastiska medarbetare som fått en gedigen 
grundutbildning för sitt uppdrag som teamledare och utvecklare. Han är 
också fackligt ombud. Att arbeta i äldreomsorgen var ingen självklarhet för 
dataingenjören från Iran, men idag känns det som ett viktigt och 
meningsfullt arbete fullt av stimulans och utvecklingsmöjligheter!  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Mirjam Ekstedt, professor, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 
Linnéuniversitet, är forskningsledare för the ReAction group (Resilient 
Healthcare and Patient Activation) och forskar bland annat om resilient 
hälso och sjukvård, patientmedverkan och eHälsostöd med fokus på nära 
vård i hemmet. Dessutom handleder hon doktorander och forskare i deras 
tidiga karriär (post doc), samt studentuppsatser på avancerad nivå. Mirjam 
undersvisar också inom patientsäkerhet. 

 
Cecilia Winberg, förbundsordförande i Fysioterapeuterna, är fysioterapeut 
och dr.med.vet. Cecilia har arbetat med neurologisk rehabilitering inom 
största delen av sitt yrkesliv huvudsakligen inom öppen vård. För 
Fysioterapeuterna är värdeorden tillsammans, trovärdigt och i rörelse 
viktiga. Att samverka och jobba bort ”stuprören” i organisationerna är därför 
något som Cecilia lägger mycket vikt vid, liksom att ta tillvara nya arbetssätt 
och digitaliseringsmöjligheter inom vård och omsorg.  

 
 
Sara Beischer, författare debuterade 2012 med den prisade och lovordade 
romanen Jag ska egentligen inte jobba här. Därefter har hon utkommit med 
ytterligare tre romaner. Under nio års tid arbetade hon som vårdbiträde 
inom äldreomsorgen och är idag författare, föreläsare och skrivcoach. 
 
(fotograf Sevda Svensson) 
 

 

Katrin Westlund, rättssakkunnig på Socialstyrelsen, var sekreterare i 
utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i 
kommuner. Katrin har även medverkat i flera andra statliga utredningar,  
bl a Framtidens socialtjänst (S 2017:3).  
 
 

 


