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DU INBJUDS TILL ETT SPÄNNANDE SEMINARIUM I
NORRKÖPING

Från kunskap till handling – en stor utmaning för
hälso- och sjukvården!
I juni 2007 hölls The 13th International Conference on Thinking i Norrköping som bl.a. sponsrades av
Linköpings universitet, Landstinget I Östergötland och Norrköpings kommun. Agneta Westerdahl var
landstingets representant och anordnade seminarium tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), landstinget i Jönköping och Kronoberg. Konferensen blev succé och ett 40-tal
nationer var representerade. Konferenserna syftar till spontana oväntade möten tvärs över alla
sektors-, disciplin-, kultur och åldersgränser.
Som uppföljning till konferensen i Norrköping har en styrgrupp bildats som går under namnet
Tänkarnätverket och som har som mål att vidareutveckla en nationell och internationell mötesplats.
Tanken är utbyte av idéer och erfarenheter för såväl nytänkande som ifrågasättande av
tankestrukturer, arbetssätt och metoder. Det centrala är förändringskraft och under 2009 hölls
seminarier om ”Visualisering som förändringskraft – med tema planering ” och inom
utbildningsområdet ”Skapa en vision som ger hållbar utveckling”.
Planering för ett uppföljningsseminarium inom hälso- och sjukvård har pågått under 2009 och nu har
vi samlat intressanta seminarieledare från både universitetet och landstingsvärlden som kommer att
ge både teoretiska och praktiska infallsvinklar – se program .
Konferensen äger rum fredagen den 21/5 2010 mellan 8 45 – 12 00 på Pronova i Norrköping. Slät
kopp kaffe/te finns från 8 15 – kaffe och smörgås serveras c:a 10 00. Seminariet vänder sig till
anställda och studenter på universitetet, landsting och kommun och företrädare från privata sektorn.
Mest intressant är om vi kan få utbyte av tankar och synpunkter även från andra verksamheter än
hälso- och sjukvård. Så ta chansen – bli utmanad och utmana! Seminariet är kostnadsfritt - det är
först till kvarn som gäller.
Du anmäler dig före 12/5 2010 genom att fylla i anmälningsformuläret, som dyker upp när du klickar
här.
Om du nu läser en pappersutsktrift av inbjudan kan du få den i elektronisk klickbar form på adressen:
http://www.devisa-hb.se/sem21maj2010/inbjudan.pdf
För styrgruppen/Tänkarnätverket
Agneta Westerdahl

Från kunskap till handling
en stor utmaning förhälso- och sjukvården!
Plats:

Pronova konferens, St Persgatan 19, Norrköping

Datum:

fredagen den 21 maj 2010

Program:

(Blå talarnamn klickbara)

8 15-8 45

Morronkaffe/te

8 45-8 50

Inledning
Agneta Westerdahl , Tänkarnätverket

8 50- 9 10

Här står vi
Lena Lundgren, LiÖ

9 10-9 55

Kunskap, styrning och organisation – några utmaningar inom Hälso-o ch sjukvården
Claes-Fredrik Helgesson, LiU

9 55- 10 15

Kaffe och smörgås

10 15- 11 00

Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering ?
Myrna Palmgren, LiÖ

11 00- 11 35

Det går visst
Bo Tillander och Karin Eklund, LiÖ

11 35- 12 00

Minipanel och avslutning
Agneta Westerdahl m.fl

Medverkande:








Karin Eklund,, verksamhetsutvecklare inom Ortopedicentrum , Landstinget i Östergötland
Claes-Fredrik Helgesson, professor vid Tema teknik och social förändring, Universitetet i
Linköping sedan 2009. Tidigare forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsekreterare i Utredningen om patientens rätt (SoU) 2008-2009.
Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Östergötland
Myrna Palmgren, fil.dr inom Operations Resarch, Vårdprocesscentrum, Landstinget i
Östergötland
Bo Tillander, centrumchef inom Ortopedicentrum, Landstinget i Östergötland
Agneta Westerdahl, Tänkarnätverket

