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Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

RÄTT LEDARSKAP SOM KVALITETSSÄKRAR DITT HVB-HEM
Ditt HVB-hem kommer ständigt att granskas av IVO, anhöriga, media och samhället i stort för att säkerställa att en hög kvalitet hålls. 

Som chef ställs du därför inför många olika utmaningar, oavsett vilken inriktning hemmet har. Du ansvarar för att skapa en trygg och säker 

arbetsmiljö där personalen arbetar i starka team som strävar mot samma mål och du måste säkerställa att den dagliga omsorgen av de unga 

boende sker på bästa sätt. Har du de rätta verktygen och kunskapen du behöver för detta? 

En trygg & säker omsorg för unga

På årets konferens varvar vi experter och forskare med framgångsrika praktikfall och inspirationspass. Genom ny kunskap, idéer och 

erfarenhetsutbyte med andra chefer får du konkreta exempel på hur du genom ett starkt ledarskap och rätt arbetssätt kvalitetssäkrar din 

verksamhet.    

Varmt välkommen på årets konferens för dig som chef på HVB-hem!

Jenny Engerdahl

Projektledare

I din roll som chef på HVB-hem har du en viktig uppgift i 
att motivera och engagera dina medarbetare. Du måste vara 
tillgänglig för alla och stötta på rätt sätt för att skapa starka 
personalteam och säkerställa en god arbetsmiljö. Men hur ska du 
arbeta på bästa sätt för att vara en motiverande och närvarande 
chef?

På workshopen varvas teori med interaktiva diskussioner, och du 
får konkreta råd och praktiska verktyg för hur du stärker dig i din 
roll som chef och skapar ett hem som är attraktivt både för din 
personal och för de boende. 

Du får lära dig:

• Hur du bygger medarbetarskap och effektiva team

• Att kommunicera och situationsanpassa ditt ledarskap 

• Konkreta verktyg för konflikthantering

• Grunderna i offensivt kvalitetsarbete med fokus på värderingar, 
arbetssätt och verktyg

• Hur du ger feedback på rätt sätt

Workshopen leds av Lars Gustafsson
Lars är en mycket uppskattad föreläsare och 
utbildare som utmanar och ger nya perspektiv på 
ledarskap, medarbetarskap och kvalitetsarbete. 
Lars har erhållit flera olika kvalitetsutmärkelser 
och ledarskapspriser för sitt arbete som chef 
inom välfärdsområdet och driver idag de egna 
företagen Strategistugan och Lars Gustafsson 
Stockholm. 
 

TISDAG 8 NOVEMBER 2016
09:00 Registrering med kaffe och smörgås

09:30 Projektledare Jenny Engerdahl, Conductive, hälsar välkommen & moderator 
Dan Nilsson inleder konferensen

09:40 Socialstyrelsens författning för HVB: regler för att uppnå god 
kvalitet, Socialstyrelsen

10:25 Paus 

10:35 Smarta digitala lösningar som säkerställer kvaliteten på ditt HVB-
hem, Platea HVB

11:20 Paus               

11:30 Statlig granskning av HVB-vård – ett forskningsperspektiv, 
Stockholms universitet 

12:20 Lunch

13:20 Aktuell juridik för HVB-hem, SKL 

14:20 Paus

14:30 Gruppdiskussion: Hur ska du attrahera & rekrytera kompetent 
personal?

15:10 Eftermiddagskaffe

15:30 Självledarskap – så stärker du det! Anna Rydgren 

16:30 Nätverksmingel

17:00 Konferensens första dag avslutas

ONSDAG 9 NOVEMBER 2016
08:30 Bemötande i vardagen i alla led – hur? Humana Individ & Familj 

09:15 Paus

09:25 Organisatorisk- & social arbetsmiljö i praktiken – ditt ansvar som 
chef, Torsgård 

10:15 Förmiddagskaffe

10:35 Modell för att säkra dokumentationen vid behandling & 
uppföljning, HVB Consulting

11:20 Paus

11:30 Så skapar du en god behandlingsmiljö för både personal & 
boende, Humana Individ & Familj, Linköpings universitet

12:20 Moderator Dan Nilsson sammanfattar & avslutar konferensen 

12:30 Lunch för workshopens deltagare

13:30 Separat bokningsbar workshop 

 Hållbart ledarskap – verktyg för att motivera & engagera din 
personal

16:30 Workshopen avslutas

SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP 8 NOVEMBER

HÅLLBART LEDARSKAP  
– VERKTYG FÖR ATT 
MOTIVERA & ENGAGERA 
DIN PERSONAL

PROGRAM

Läs mer
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SJÄLVLEDARSKAP – SÅ STÄRKER DU DET!
• Så utvecklar du en medvetenhet om dina egna tankar, känslor, 

motiv och drivkrafter 

• Innan du förändrar – vikten av ett starkt och tryggt inre

Anna Rydgren arbetar på Mia Törnbloms utbild-

ningsföretag MT-gruppen som ledarskapscoach 

och föreläsare. Annas fokus är självledarskap, själv-

känsla och ett starkt och balanserat inre. Hon ger 

dig strategier för hur du kan skala av och städa bort 

det som hindrar dig att leva i din fulla potential.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Så skapar du en god behandlingsmiljö för både personal & boende
• Gemensamma faktorer för gott behandlingsutfall – oavsett 

behandlingssätt

• Konkreta tips och verktyg för att skapa en tillitsfull relation med den unga

• Studie baserad på 104 unga placerade på HVB-hem – resultat och 
lärdomar

Annicka Lang, behandlingschef, Humana Individ och Familj samt doktorand, 
Linköpings universitet

Smarta digitala lösningar som säkerställer kvaliteten på ditt HVB-hem
• Effektiv administration som frigör tid till andra uppgifter

• Digitala verktyg som snabbt ger signaler vid incidenter 
och problemområden

• Vad krävs för att kunna mäta mjuka värden? 

• Möjliggör för ökad intern kommunikation och en mer 
delaktig personal

Pernilla Nykvist, VD, Platea HVB

Statlig granskning av HVB-vård – ett forskningsperspektiv 
•  Vilken roll spelar tillsyn för HVB-verksamheter? 

• Vad kan tillståndsgivning och tillsyn innebära för HVB-vårdens utveckling 
i stort? 

David Pålsson är doktorand i socialt arbete vid Stockholms universitet 
och forskar om samhällets ansvar för barn i socialtjänstens dygnsvård. Inom 
ramen för sin avhandling studerar han statlig granskning av HVB-vård baserat 
på bland annat dokumentstudier, intervjuer med inspektörer och intervjuer 
med chefer/anställda på HVB-hem. 

Bemötande i vardagen i alla led – hur?
• Vägen mot ett enat förhållningssätt i en visions- och 

värdegrundsstyrd organisation – vilka utmaningar finns?

• Arbetssätt som skapar standard för bemötande byggt på 
ett lågaffektivt- och lösningsfokuserat förhållningssätt i 
alla verksamheter

• Evidensbaserad praktik – om att göra det som fungerar

Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare division 
barn & unga, Humana Individ och Familj 

Aktuell juridik för HVB-hem 
• Befogenheter och otillåtna begränsningsåtgärder – detta måste du som 

chef ha koll på 

• Senaste rättspraxis inom SoL och LVU 

• Tydligare ansvarsfördelning – vilka krav kan du ställa på den unges 
vårdnadshavare?

• Ensamkommande barn – vilket ansvar har du? 

Ylva Lindblom, förbundsjurist, SKL 

Organisatorisk- & social arbetsmiljö i praktiken – ditt ansvar som 
chef
• Ökade krav på att kartlägga risker och vidta åtgärder – så skapar du 

fungerande rutiner

• Arbetsplatsträffar med fokus på förebyggande och systematiskt 
arbetsmiljöarbete

På Torsgård utanför Visby har ledningen under flera år 
arbetat med att utforma rutiner för en god social arbets-
miljö, rutiner som Arbetsmiljöverket nu ställer krav på i de 
nya föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö. 
Anders Svalberg är föreståndare på Torsgård och berättar 
om vilka nya krav detta ställer på dig som chef, och hur 
du tillsammans med din personal arbetar fram fungerande 
rutiner för ett långsiktigt arbete.

Hur ska du attrahera & rekrytera kompetent personal?
• Hur ska du arbeta med sociala medier för att nå ut?

• Hur säkerställer du att rätt kompetens finns i din personalstyrka?

Gruppdiskussionen leds av moderator Dan Nilsson

Socialstyrelsens författning för HVB: regler för att uppnå god kvalitet
• Fokus på kvalitet och säkerhet

• Utrymme för flexibilitet och behovsanpassade lösningar

Åsa Malmros, jurist på Socialstyrelsen, har varit 
projektledare för uppdraget att se över Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem 
för vård eller boende. På konferensen berättar Åsa om vilka 
regler det har lett fram till och vilka nya krav detta ställer på 
dig och ditt HVB-hem.

Modell för att säkra dokumentationen vid behandling & uppföljning
• ”Nästa steg” – modell för kombinerad behandling och dokumentation

• Tillvägagångssätt som involverar den unga i sin egen behandling 

• Så implementerar du modellen på ditt HVB-hem

Magnus Ohlsson, HVB Consulting

Dan Nilsson är förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska 
Vård. Han har över 10 års erfarenhet av påverkansarbete 
och utveckling inom tandvård, hälso- och sjukvård 
och omsorg, samt en bakgrund som socialpolitiker 
på kommunal nivå. Under hösten 2016 tillträder Dan 
rollen som standardiseringschef för hälsa, vård och 
omsorg vid Swedish Standards Institute (SIS) och 
under konferensen är det han som guidar oss mellan 
programpunkterna och leder diskussionerna.
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TID & PLATS
Konferens 8-9 november 2016
Workshop 9 november 2016

First Hotel Norrtull
Sankt Eriksgatan 116, Stockholm

Conductive AB @ConductiveAB

SJÄLVLEDARSKAP – SÅ 
STÄRKER DU DET!

BÖRJA NÄTVERKA DIREKT!

Anna Rydgren arbetar på Mia Törnbloms utbild-
ningsföretag MT-gruppen som ledarskapscoach 
och föreläsare. Annas fokus är självledarskap, själv-
känsla och ett starkt och balanserat inre. Hon ger 
dig strategier för hur du kan skala av och städa bort 
det som hindrar dig att leva i din fulla potential.

Du får bl.a. lära dig:

• Så utvecklar du en medvetenhet 
om dina egna tankar, känslor, 
motiv och drivkrafter 

• Innan du förändrar – vikten av ett 
starkt och tryggt inre

PRIS T.o.m. 28 aug T.o.m. 30 sep Fr.o.m. 1 okt

Konferens 6 550 kr 7 550 kr 8 550 kr

Workshop 2 950 kr 3 550 kr 3 950 kr

Kostnad för lunch & fika tillkommer. För full återbetalning skall avbokning ske senast 4 veckor före konferens- 
datum. För fullständiga villkor se www.conductive.se. 

DÄRFÖR SKA DU INTE MISSA KONFERENSEN

Missa inte!

• Senaste juridiken som du måste ha koll på

• Verktygen du behöver för att motivera & engagera din personal

• Metoder för effektiva dokumentationsprocesser med bibehållen kvalitet

• Så möter du de ökade kraven på social & organisatorisk arbetsmiljö

• Arbetssätt som skapar ett tryggt boende för de unga

Medlem? 15% rabatt!
Ange kod VÅRD15 vid bokning
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