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Hur kan vi tillvarata och förvalta kompetens och erfarenhet hos äldre medarbetare i vård och omsorg?
Vilka faktorer är viktiga för att äldre ska vilja och kunna vara kvar i arbete?
Vilken kunskap och vilka verktyg behöver du som chef eller HR-partner för att bli en attraktiv arbetsgivare för den äldre arbetskraften?
Allt fler vård- och omsorgsorganisationer har behov av att behålla sina äldre arbetstagare för att kunna säkerställa kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Men hur skapar man som arbetsgivare förutsättningar för äldre arbetstagare
att vara kvar i arbete?
Nu har du som arbetsgivare inom vård- och omsorg möjlighet att fördjupa dig i dessa frågor genom att anmäla din organisation till
forskningsprojektet Arbetskraft i vård och omsorg. Tillsammans med experter, forskare och nyckelpersoner inom området får ni tillfälle
att utveckla er kunskap och kompetens för att möjliggöra ett långt och hållbart arbetsliv för personalen.

Hur?
Projektet bedrivs i form av forskarledda halvdagsseminarier som pågår var sjätte vecka under ett års tid.

Vem?
Vi vänder oss till sjukhus och kommunala vård- och omsorgsförvaltningar inom Västra Götaland. På seminarierna deltar en enhetschef
(eller motsvarande) tillsammans med en HR-partner på strategisk nivå. En kommun eller ett sjukhus kan anmäla flera enheter eller
avdelningar till projektet.

När?
Seminarierna startar under hösten 2016 och avslutas under hösten 2017.

Var?
Vi vill underlätta för deltagande chefer och HR-partner genom att om möjligt förlägga seminarierna så nära de deltagande
organisationerna som möjligt.
Hur anmäler vi intresse?
För mer information och intresseanmälan, vänligen kontakta projektledare:
agneta.lindegard@vgregion.se
Telefon: 031-3420721
Institutet för stressmedicin
Carl Skottbergs gata 22 b
413 19 Göteborg

Arbetskraft i vård och omsorg är en del av ett större forskningsprogram om
äldre i arbetslivet som bedrivs vid Lunds universitet, Göteborgs universitet
och Västra Götalandsregionen med finansiering från FORTE, dnr. 2012-1696.
Projektledare för programmet är professor Maria Albin.
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