
	  

Välkomna	  på	  releaseseminarium	  för	  
Kvalitetsjakten	  -‐	  om	  professionalitet	  i	  
välfärden	  
	  
Tid:	  3	  oktober	  kl.	  14-‐16	  
Plats:	  Södertörns	  högskola,	  MB313	  (Svarta	  lådan)	  
	  
Välkommen	  på	  ett	  seminarium	  om	  kvalitet	  och	  styrsystem	  i	  välfärden.	  Hur	  skapas	  
kvalitet	  i	  mötet	  med	  patienter,	  brukare,	  elever	  och	  klienter?	  Vilka	  system	  stödjer	  
utvecklingen	  av	  omdöme,	  yrkeskunnande	  och	  god	  kvalitet?	  Finns	  det	  andra	  sätt	  att	  
skapa	  goda	  värden,	  och	  samtidigt	  uppnå	  effektivitet	  och	  kostnadsmedvetenhet	  än	  att	  
mäta?	  	  
	  
I	  antologin	  ”Kvalitetsjakten	  –	  om	  professionalitet	  i	  välfärden”	  beskriver	  elva	  
yrkesutövare	  inifrån	  sina	  olika	  yrkespraktiker	  vad	  som	  krävs	  av	  dem	  i	  mötet	  med	  den	  de	  
ska	  hjälpa,	  utbilda,	  vårda	  eller	  ta	  hand	  om.	  I	  boken	  medverkar	  poliser,	  lärare,	  
sjukvårdspersonal,	  äldreomsorgspersonal,	  förskollärare	  och	  fritidspedagog.	  Deras	  
berättelser	  står	  många	  gånger	  i	  skarp	  kontrast	  till	  de	  styrsystem	  och	  
organisationsstrukturer	  arbetet	  omgärdas	  av.	  	  
	  
Medverkande:	  Jonna	  Bornemark	  (filosof)	  Torsten	  Björkman	  (sociolog),	  Boa	  Rutström	  
(nationalekonom)	  och	  Lotta	  Victor	  Tillberg	  (yrkeskunnandeforskare).	  Dessutom	  
medverkar	  författare	  i	  antologin;	  Jenny	  Algård	  (polis)	  och	  Anna	  Thulin	  (sjuksköterska)	  
samt	  Svetlana	  Zandi	  (förskollärare).	  
	  
Seminariet	  är	  gratis	  men	  kräver	  föranmälan	  till	  lotta.tillberg@sh.se	  
	  
Ur	  Kvalitetsjakten	  –	  om	  professionalitet	  i	  välfärden:	  
 
När jag fick höra att det rörde sig om ett ”större” ungdomsbråk ryckte jag upp mig lite extra. 
Ordet ”större” i det här fallet fick mig att tänka att det säkert var ett flertal ungdomar 
inblandade och att det kanske fanns tillhyggen som exempelvis basebollträn eller knivar med i 
bråket (polis). 
 
Det är svårt att vara sjuk. Det är ingenting vi kan förbereda oss på. Vi vet inte hur det känns, 
hur vi reagerar eller ens om vi blir friska. Eftersom vi inte längre har någon kontroll över vad 
som händer oss, är vi tvingade att ta emot hjälp från främmande människor. Dessutom måste 
vi lita på att dessa främmande människor vet vad de gör (sjuksköterska). 
	  


