
Framtidens chef i hemsjukvården, konferens 22-23 oktober i
Stockholm
Är du som chef i hemsjukvården redo för framtiden? Sveriges hemsjukvård står inför en stor utmaning då antalet äldre konstant ökar
och antalet vårdbehövande inom hemvården ökar. Samtidigt genomgår många nu stora organisationsförändringar runt om i landet, vilket
ställer enormt höga krav på dig som chef och ledare för teamet.

Hur möter du och din verksamhet framtidens behov?

Hemsjukvården är en viktig länk i sjukvården som kommer få en allt större betydelse för att klara en trygg och säker vård för människor med
komplexa vårdbehov. Det här medför tryck på att utveckla hemvården och hemvårdsteamen till att motsvara klienternas behov av vård och till
att kunna erbjuda klienterna kvalitativ service. Konferensen är fylld med inspiration som ger dig kunskap och verktyg du behöver för att möta
dessa utmaningar.

På konferensen får du lära dig: 
• Vad som krävs av dig som chef i framtidens hemsjukvård
• Samverkan på alla nivåer – både internt och externt
• Hur ska teamet se ut & vilken kompetens är rätt för framtidens vård?

Du får bland annat lyssna till: 
Hemsjukvård i utveckling – vad ligger framför oss? 
Gunilla Velin, affärsområdeschef & Ola Götesson, verksamhetschef, Region Halland

Hemsjukvårdsreformen som en språngbräda för bättre samverkan 
Fredrik Sjöström, ordförande SLAKO, landstinget i Östergötlands län

Rätt kompetens för en patientsäker vård 
Karin Bemert, enhetschef, Strömstads kommun

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta
kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på
Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med
oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Ska vi göra er konferens?
Ni är experter på ert arbetsområde. Conductive är experter på att arrangera mötesarenor som ger ert företag nya insikter och konkret nytta.
Vill du veta mer? http://www.conductive.se/er-konferens.html


