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INBJUDAN TILL SEMINARIUM

LÄS MIG!
- OM EN NATIONELL KVALITETSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE  
PERSONER OCH HUR KULTUR KAN BIDRA TILL HÖGRE KVALITET.
FoU Välfärd Värmland bjuder in till ett seminarium med Susanne Rolfner Suvanto, Fil.
Mag, Leg.ssk, författare, skribent och verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet 
och Lisa Arenö, teaterpedagog, sociolog och verksamhetsansvarig för Guldvardag 
och Add:action Utbildning AB. 

NÄR: Tisdagen den 5 september 2017,  
kl. 13.00-16.00.

VAR: Värmlandsalen, BEST WESTERN Gustaf 
Fröding Hotell & Konferens i Karlstad.

MÅLGRUPP: Tjänstemän, anställda, förtroendevalda 
inom socialtjänsten i Värmland.  
Studenter är välkomna att delta i mån av plats.

KOSTNAD: Seminariedagen debiteras med 500 kr 
(exkl. moms) för anställda och förtroendevalda 
inom socialtjänst och vård och omsorg i Värmlands 
kommuner. Övriga betalar 700 kr (exkl. moms). 
Studenter går kostnadsfritt i mån av plats. Fika 
ingår. Anmälan är bindande men platsen kan 
överlåtas. Utebliven närvaro debiteras fullt pris.

ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag är den 21 
augusti 2017 och anmälan görs via länken:  
axacoair.se/go?fD7sj8mi

VID FRÅGOR KONTAKTA: 
FoU Välfärd Värmland 
fouvalfardvarmland@kau.se 

PROGRAM

13.00 – 13.10  INLEDNING

13.10 – 14.25  FÖRELÄSNING

Läs mig! Presentation av en nationell kvalitetsplan 
för vård och omsorg - de viktigaste förslagen och 
hur du kan använda kvalitetsplanen redan nu. 
Susanne Rolfner Suvanto. 

Vem är jag? Föreläsning om existentiella 
perspektiv i vardagen och i en statlig 
utredning. Susanne Rolfner Suvanto.

14.25 – 14.55  FIKA

14.55- 15.50  FÖRELÄSNING

Guldvardag – för arbetsglädje och livslust! 
Föreläsningsworkshop med Lisa Arenö om 
hur kultur kan användas som verktyg i det 
mellanmänskliga mötet. 

15.50 – 16.00  AVSLUTNING AV DAGEN
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PRESENTATION AV FÖRELÄSARE
Susanne Rolfner Suvanto Fil.Mag, Leg.ssk, författare, skribent och 
verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Susanne har varit statlig 
utredare för en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Tidigare arbetat på 
Socialstyrelsen, SKL m m. Författare till bl a Mellan äldreomsorg och psykiatri.

Lisa Arenö är teaterpedagog, sociolog och verksamhetsansvarig för Guldvardag 
och Add:action Utbildning AB. Lisa har fortbildat personal och chefer i 
både kommunal och privat äldreomsorg genom upplevelsebaserade metoder 
för att främja utveckling och förbättring av kommunikation, samarbete och 
bemötande. Författare till Guldvardag - för arbetsglädje och livslust! En handbok 
om kultur i äldreomsorgen. 

INNEHÅLL
Under seminariet ges möjlighet att lyssna till vad den statliga utredningen 
om en kvalitetsplan innehåller. Frågor om hur du som medarbetare, chef och 
förtroendevald kan börja använda den redan nu. Varför är existentiellt perspektiv 
viktigt, även i en statlig utredning? Hur kan du använda kulturen som redskap i 
äldreomsorgen för en högre kvalitet och stöd för viktiga samtal? är områden som 
berörs under eftermiddagen. 
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