Har ni fattat beslut om att införa God och nära vård i praktiken? Då finns all
anledning att fundera över hur det ska gå till: hur ska cheferna få medarbetarna
med sig på tåget?

Utvecklingen sker inte av sig själv
Nej, den händer inte bara för att någon skriver ett beslut eller en policy. Den händer inte
för att man tar del av forskning och teorier eller deltar i ett projekt. Och den händer inte
för att politiker och chefer säger hur det vara.
Kraften sitter i medarbetarna
Utvecklingen är möjlig när varenda medarbetare FÖRSTÅR, VILL och MOTIVERAS till att
vara en del av den personcentrerade vården. Din utmaning,som politiker eller chef blir att
inspirera samtliga medarbetare och stödja dem i utvecklingsarbetet! Och detta är
nästintill omöjligt utan digitalt stöd av hög klass.

Vårt kurspaket ger er en kickstart
Vi på Piku kan det där om utveckling, ledning och styrning och vill vara er partner i
övergången till god och nära vård. Därför har vi tagit fram ett generöst paket med digitala
utbildningar som inspirerar regioner och kommuner i arbetet med god och nära vård.
En årslicens med obegränsad tillgång
För ett fast pris får samtliga medarbetare och politiker full tillgång till alla digitala
utbildningar i paketet, 24 timmar om dygnet, alla dagar under ett helt års tid. Vi kommer
dessutom att löpande fylla på med ännu mer högaktuella föreläsningar i paketet – utan
extra kostnad! Fördelarna är många – inte minst priset.
Hur fungerar det?
Varje medarbetare får en egen inloggning och kan ta del av paketet när det passar dem.
Chefer och ledare kan använda sig av materialet på personalmöten, utvecklingsdagar, i
enskilda samtal och i ledningsgrupper. Chefer kan även styra arbetet och följa upp
resultatet på grupp- och individnivå, och se när och hur medarbetarna tar del av paketet.

För mer information, kontakta Ingrid Haraldsson, VD på Piku
0733-53 00 94
ingrid.haraldsson@piku.se

28 digitala inspirationer – och fler är på väg!
I startpaketet ingår 28 utbildningar, men vi lägger till fler allteftersom. I juni 2021 kan ni
t.ex. ta del av nyinspelad konferens om vård i hemmet istället för på sjukhus. Efter det
fortsätter vi att fylla på paketet - utan extra kostnad! Just nu ingår:
•

Presentation av utredningen ”Samordnad utveckling för god och
nära vård”

– med Anna Nergårdh.
•

Föreläsningen ”Personcentrerad vård ur ett anhörig- och
patientperspektiv”

– med Hans-Inge Persson
•

Konferensen ”God och nära vård i praktiken” från 8 okt 2020 med
perspektiv som: Regeringens intentioner, Nationellt perspektiv,
Forskning, Patientperspektiv, Goda exempel, Ledarskap och
styrning mm.

•

Utredningen ”Framtidens socialtjänst”

– med Margareta Winberg.
•

Analys och Konsekvenser ”Framtidens Socialtjänst del 2”

– med Annika Staaf
•

Föreläsningen ”Borgholmsmodellen – hemsjukhus och
hälsocentral som blivit ett föredöme”

– med Åke Åkesson
•

Förändringsledning

– med Lars JO Larsson
•

Att arbeta och leda på distans

– med Lars JO Larsson
•

Imponerande bemötande

– med Lars JO Larsson
•

Att åldras i främmande land

– med Anna Melle
•

Konferensen ”Nya insatser kring lättare psykisk ohälsa” från 18
januari 2021, med fokus på kommuners och primärvårdens nya
ansvar för personer med lättare psykisk ohälsa

•

Konferensen ”Vård hemma istället för på sjukhus” från 8 juni 2021,
med fokus på hemsjukvård, egenvård och vård på distans

Kostnadsförslag
Kostnaden för årsabonnemang enligt ovan baserar sig på hur många ni är i gruppen. Vi
lämnar gärna en offert; abonnemanget är leveransklart när ni är redo!
Jag hoppas vi väckt ert intresse och att vi kan få leverera kvalitativa, inspirerande
föreläsningar som hjälper er att göra ett bra och säkert jobb!
Hälsningar,

Ingrid Haraldsson, vd
Piku AB

Kort om Piku:
Piku startades 2001 och vi är idag kända för att leverera kvalitet, nyheter och
värdefull kunskap kring olika implementeringar, nu senast God och Nära
vård. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, konferenser eller presentationer
av t.ex. utredningar, ofta digitalt men i många fall även på plats (då vi givetvis
har Corona-säkrade arrangemang).
Utöver det får vi många förfrågningar på s.k. Uppdragsutbildningar, där
kommuner/regioner beställer en utbildning till sin ort. Då kan vi också
designa innehåll och upplägg för den specifika kunden, vilket höjer kvaliteten
ytterligare!
Våra digitala utbildningar och konferenser spelas oftast in och kan
tillhandahållas när våra kunder själva vill, som s.k. On Demand-utbildningar.
Du hittar vårt utbud som hela tiden växer på www.piku.se/ondemand.

