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Tillsammans blir vi bättre 
Inbjudan till konferens med Vårdsamverkan SAMLA  

När? 16 december 2022 08.30 – 16.00  

Var? Grand Hotel Alingsås 

Syfte 
Dagen kommer att innehålla både information och workshops som syftar till att öka kunskapen och 

skapa samsyn i hur arbetet praktiskt kan bedrivas och utvecklas inom SAMLA. Tema för dagen är 

Samverkan Nära vård och Våld i nära relationer. 

Innehåll 
• Tillsammans – Nära vård i samverkan. 

• Våld i nära relationer – Information av representanter från Utväg, Kerstin Netterblad och 

Islandsmodellen, Carina Eliason 

• Sveriges bästa verksamheter – Henrik Eriksson, PhD och professor på Chalmers Tekniska 

Högskola. Författare till boken ”Sveriges bästa verksamheter” 

• Workshops – information om pågående arbeten i SAMLA  

Moderator: Anna Eliasson 

Målgrupp 

Konferensen vänder sig till politiker, alla chefer i verksamheterna inom kommun och region och till 

medarbetare som har en nyckelroll inom SAMLA. 

Anmälan 

Anmälan sker i Regionkalendern  

Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna jämnt mellan kommun och region. 

Gästföreläsare 

    

Maj Rom, SKR Sveriges 
kommuner och 
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& David Toresson 
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https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/5821
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Program 

08.30 Kaffe och mingel 

09.00 Välkommen med Inledning av Moderator Anna Eliasson, Ordförande SAMLA 
Christina Nyström, Vice ordförande SAMLA Karin Alvermalm. 

09.30 Tillsammans – Nära vård i samverkan, Maj Rom från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) 

Nu pågår en omställning av vård och omsorg där kontinuitet, fasta kontakter, 
information, delaktighet och en bra planering är viktiga pusselbitar. 

10.20 Kort paus 

10.30 Workshop med miniföreläsningar 

• Psykisk hälsa och missbruk – Socialmedicinsk mottagning, Suicidprevention 

• Äldre – Proaktiv SIP vid demens, Samverkan vid in- och utskrivningsprocessen 

• Barn o Unga – MiniMaria, Överenskommelsen Samverkan för barn och ungas 
hälsa 

12.00 Lunch 

13.00 Våld i nära relationer 

Utväg – Kerstin Netterblad, socionom. 

Kerstin har arbetat med barn i utsatthet under hela yrkeslivet. Hon har sedan 
2010 arbetat på Utväg, som är en myndighetssamverkan i arbetet mot våld i nära 
relation. 

Islandsmodellen – Ulrika Nordström, Ulrika arbetar som enhetschef på 
Socialjouren i Göteborgs stad sedan 2019. Socialjouren har varit med om att 
arbeta fram Islandsmodellen i projektform sedan 2015. 
David Toresson, socialsekreterare i Barn och Familj Socialförvaltningen Sydväst. 
David har varit med som aktiv socialsekreterare och arbetat i modellen under 
projekttiden och i den aktiva fasen med start 2017. 
 

14.20 Fika 

14.45 Sveriges bästa verksamheter – Henrik Eriksson, PhD och professor på Chalmers 
Tekniska Högskola. Författare till boken ”Sveriges bästa verksamheter”. 

15.40 Avslutning och en sammanfattning av dagen, fortsättning till 2023 – Anna-Lena 
Holberg, ordförande Politiska samrådsgruppen och Christina Nyström, 
ordförande SAMLA 

 


