TILLVÄXTVERKETS
program

Program för kunskapsutveckling om
entreprenörskap inom vård och omsorg

Vård och omsorg, en viktig
faktor för utveckling och tillväxt
För att underlätta utvecklingen av branschen tar vi
fram och sprider kunskapsunderlag och erfarenheter
om förutsättningar för företagande och entreprenörskap i vård- och omsorg.
Programmet riktar sig bland annat till tjänstemän och
politiker i kommun och landsting.

Program för kunskapsutveckling om
entreprenörskap inom vård och omsorg
Programmet drivs gemensamt av Tillväxtverket och Tillväxtanalys under perioden 2010–2012. Tillväxtanalys ansvarar för att ta fram nytt kunskapsunderlag och
Tillväxtverket ansvarar för att sprida kunskap och erfarenheter lokalt, regionalt
och nationellt.
För att främja en positiv utveckling av branschen är det viktigt att följa utvecklingen och de reformer som under senare år har genomförts, med betydelse för
företagande och entreprenörskap inom vård och omsorg. Ett exempel på detta
är Lag om valfrihetssystem (LOV).

Fakta

• Vård och omsorg är i dag
den största branschen inom
tjänstesektorn i Sverige räknat i
antalet anställda, men liten sett
till antalet företag.

• Tillväxtverket har tagit fram
flera rapporter med koppling
till vård och omsorg. Du
hittar dem på Tillväxtverkets
hemsida.

Vem riktar sig programmet till?
Under programperioden kommer det att finnas möjlighet för aktörer att bidra
till och att ta del av den kunskap som tas fram i programmet. Tillväxtverket
vill gärna samarbeta med aktörer i det kunskapsförmedlande arbetet. Detta
gäller speciellt; politiker eller tjänstemän i kommun, landsting och region,
branschorganisationer, näringslivsfrämjare och företagare.

Möjligheter med programmet
Tillväxtverket arrangerar olika typer av aktiviteter inom ramen för programmet.
Det finns möjlighet att:
• Delta i en informations- och erfarenhetsseminarieserie dels för anställda och
politiker i kommuner, landsting, regioner och dels för potentiella företagare.
• Använda Tillväxtverket som resurs i er kommun, landsting eller region för att
lära mer om branschens utveckling, vilka företagen är, deras villkor och förutsättningar. Här finns också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kommuner,
landsting och regioner inom området.
Hör gärna av dig om du vill diskutera på vilka sätt vi kan samverka.

Programmets syfte
Underlätta utveckling
Underlätta utvecklingen av en
mångfald av utförare i vård och
omsorg.
Kunskapsunderlag
Ta fram kunskapsunderlag för
kommuners, landstings, och
regioners arbete med att inkludera entreprenörskaps- och
näringslivsperspektivet i arbetet
med vård- och omsorgsfrågor.
Kunskapsutbyte
Främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommuner,
landsting och regioner.
Stödja aktörer
och beslutsfattare
Stödja regionala aktörer i arbetet med att inkludera vård och
omsorg i näringslivsfrämjande
åtgärder.
Underlag och
rekommendationer
Ta fram underlag och rekommendationer till nationella beslutsfattare avseende utvecklingen i
branscherna vård och omsorg.

Vill du veta mer?
Läs mer på www.tillvaxtverket.se/vardomsorg
eller kontakta programmedarbetare Anna Manhem,
Tfn: 08 -681 96 44, E-post: anna.manhem@tillvaxtverket.se
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