
Projektet eGO
Intraservice

goteborg.se

Kollegor lär varandra 
- så ökar vi den digitala kompetensen 

i vård och omsorg

Projektet eGO har arbetat under tre år för att öka den digitala 
kompetensen bland medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende 
och boendestöd i Göteborgs Stad. 

Vi har arbetat genom IT-ambassadörer, som fungerat som coacher, 
inspiratörer och lokala utbildare för sina kollegor i verksamheterna.

I samband med att projektet avslutas bjuder vi in till en heldags-
konferens, för att berätta om våra erfarenheter och vilka lärdomar 
vi har dragit.

Konferensen hålls på Gårda konferens och är öppen för alla som är 
intresserade. Anmäl dig via länken nedan senast 19 april. 
Konferensen är gratis och lunch ingår för de som vill.

Tänk på att många är känsliga för starka dofter. Undvik parfym och 
andra doftande produkter under konferens-dagen.

Klicka här för att komma till anmälan.

Projekte eGO bjuder in till en dag, för att dela erfarenheter kring 
digital kompentensförsörjning inom vård och omsorg.

När: 26 april kl 9:00 - 16:30
Var: Gårda konferens, Göteborg

Har du frågor om konferensen eller projektet eGO?

Kontakta projektledaren Anette Eriksson.
anette.eriksson@intraservice.goteborg.se

Jakten på en 
hållbar 

förändring
(Katarina 

Blom, 
psykolog)

Lär du dig 
långsammare 

än världen 
förändras?

(David 
Ståhlberg, 

digital 
rådgivare)

UR 
PROGRAMMET:

http://www.goteborg.se
https://www.defgo.net/s.asp?id=1574803&c=ZJ4BX7Z&s=1&l=swe&p=Intraservice


8:30 Kaffe och smörgås

9:00 Inledning
Katarina Öryd, projektägare, inleder 
konferensen.

9:10 Om projektet eGO
Anette Eriksson, projektledare, presen-
terar projektet och berättar om arbetet 
med IT-ambassadörer.

9:30 Mänskliga rättigheter i vardagen
Vad innebär de mänskliga rättigheterna 
för det dagliga arbetet inom äldre-
omsorgen? Sandra Tidefors, MR-strateg, 
presenterar de studiematerial som 
projektet tagit fram och berättar om 
arbetet bakom.

9:45 Förändrat arbetssätt med mobiler
Hur får vi med oss kollegorna på 
förändringsresan? IT-ambassadörer från 
hemtjänst och boendestöd berättar om 
sitt arbete med att utbilda och coacha 
sina kollegor i ett mobilt arbetssätt.

10:30 Jakten på en hållbar förändring
Hur kan vi navigera och leda förändring 
på ett sätt som både stärker oss själva och 
andra? Psykologen Katarina Blom delar 
med sig av konkreta verktyg ifrån 
psykologisk forskning kring hur vi 
tillsammans kan skapa ett hållbart arbets-
liv i tider av förändring.

12:00 Gemensam lunch

Program för dagen

13:00 Vad innebär digital kompetens?
Vad kräver vi av medarbetarna i en allt 
mer digitaliserad verksamhet? Anette 
Eriksson, projektledare, presenterar 
eGO:s utbildningskoncept för grund-
läggande IT-kunskap på användarnivå.

13:15 Grundläggande IT-kunskap
Hur stöttar vi våra kollegor i att nå en 
grundläggande IT-kompetens? 
IT-ambassadörer från särskilt boende 
berättar om hur de arbetar lokalt med 
eGO:s utbildningskoncept.

14:00 eGO - lärdomar från projektet
Vad har fungerat bra och vad kan bli 
bättre nästa gång? Emma Jensen, 
utvärderare från Serus presenterar den 
externa utvärderingen av projektet.

14:45 Trygg vardag med digital hjälp
Hur når vi digitala lösningar som skapar 
trygghet för brukare och patienter? 
Åsa Wall, planeringsledare, berättar om 
Göteborgs Stads arbete med välfärds-
teknik. 

15:00 Fika

15:15 Lär du dig långsammare än 
världen förändras?
Vad innebär en accelererande förändrings-
takt för människan och för verksamheten? 
David Ståhlberg, digital rådgivare, bjuder 
på insikter och verktyg för konkreta 
förbättringar i verksamheten.

16:30 Avslutning

Tema - förändringsarbete Tema - digital kompetens


