
PROGRAM
8:30 – 9:00 Kaffe [Think Open Space]

9:00 – 09:30 Välkommen + dagens mål
Dinah Åbinger & Markus Knutagård

9:30 – 10:00 “Processer för innovation i socialtjänsten”
– Danielsson Pernilla, Ulrika Westrup, Katja Lindqvist.

10:00 – 10:30 Fika [Think Open Space]

10:30 – 11:00 “Gapmending - strategier för ett mobiliserande förändringsarbete
– Cecilia Heule

10:30 – 11:00 “Bostad Först” – Brukarmedverkan i sociala stödboende –erfarenheter 
från ett samskapande projekt.
– Anna-Karin Bergman, Markus Knutagård 

11:00 – 11:30 Lunch [Think Open Space]

12:30 – 13:00 Workshop Kick-off – Introduktion till Design Thinking
Peter Løvschall och Anna-Karin Bergman

13:00 – 15:00 Workshop @ Campus

15:15 – 16:00 Dela resultat + Nästa steg [Campus Torn]

16:00 – 18:00 Mingel och snacks [Campus Torn]

Think Open Space: Bredgatan 11 252 25, Helsingborg
www.soch.lu.se/sociala-innovationer-campus-helsingborg

Registrering:
goo.gl/XFz3pG

Sociala innovationer @ Campus Helsingborg
4. oktober 2017
Vi frågar oss om sociala innovationer har en plats/är möjliga i socialtjänstens verksamhet?

• Hur kan mindre pilotprojet bidra till en systemförändring (och bli en del av det sociala arbetets vardag?).
• Vad finns att lära från projekt som “lyckats” och som bidragit till förändringar av kärnverksamheten?
• Hur vill vi arbeta i framtiden?
• Vilka hinder måste vi överkomma, vad behövs göras?
• Vilka frågor står framför oss som vi vill lösa?





PROGRAM DETAILS
11:00 – 11:30 “Gapmending - strategier för ett mobiliserande förändringsarbete

– Cecilia Heule

Sedan 2005 bedrivs en experimentell kurs på Socialhögskolan som innebär att socionomstudenter och 
studenter från olika brukarorganisationer lär av varandra och arbetar i olika förändringsprojekt tillsammans. 
Kursen har fått efterföljare i olika länder och lärare på kursen har initierat det internationella nätverket 
PowerUs (www.powerus.se). Under presentationen medverkar lärare och studenter som har gått kursen.

13:00 – 15:00 Workshop Kick-off – Introduktion till Design Thinking
Peter Løvschall och Anna-Karin Bergman

I denna workshop, kommer vi att jobba med Design Thinking metodologi. 
Du kommer att få möjligheten att välja ett av flera olika spår under workshopen: 

• Kompetensförsörjning – hur kan universitet och Socialförvaltningen arbeta tillsammans med utveckling 
av socialtjänsten.

• Digitalisering
• Samarbetsstruktur på operativ nivå
• Hållbara städer – Socialt arbete

Vi är väldigt intresserade av era åsikter gällande relevanta ämnen för workshopen.
Vänligen lämna in era förslag på teman i registreringsformuläret för konferensen:
https://goo.gl/forms/2Upw5ArfQ0QTroix2

Målen med denna workshop är: 
• Lära känna andra personer som jobbar inom ditt arbetsområde.
• Bygga en bro mellan empirisk kunskap och tillämpat arbete
• Ett smakprov på att jobba med Design Thinking metodologi.
• Skapa små frön till nya, innovativa idéer
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