Välkomna till revisionskonferens för
regioner!

27-28 augusti 2019, ACC, Västerås
Välkomna till Region Västmanland och Västerås!
Revisorerna i Region Västmanland och Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar
er till Västerås den 27-28 augusti för konferens för regionrevisorer, fullmäktigepresidier
och sakkunniga biträden.
Konferensen kommer att äga rum på Aros Congress Center (ACC) i Västerås och
boendet är på närbelägna Best Western Plus Hotel Plaza.
Under våra två dagar kommer vi bland annat få lyssna till:





möjligheter genom ny teknik och digitalisering inom vården, men även
säkerhetsrisker med ny teknik och hotbilden mot svensk hälso- och sjukvård,
omställningen till nära vård samt fördjupning i utveckling och möjligheter inom
modern diagnostik,
panelsamtal om det regionala utvecklingsuppdraget nu när alla landsting blivit
regioner.
Jens Lind som talar om passionen som drivkraft och hämtar exempel från livet
som berättare i film och TV för SVT.

Välkomna!
Västerås 9 maj 2019
Hans Strandlund
Ordförande för revisorerna i Region Västmanland

Program 27 augusti
09.00-10.30 Registrering och kaffe
10.30 Välkommen till konferensen och till Region Västmanland!
Hans Strandlund, revisionens ordförande i Region Västmanland hälsar välkommen till
konferensen.
Andreas Weiborn, regionfullmäktiges ordförande och Denise Norström,
regionstyrelsens ordförande hälsar välkomna till Region Västmanland.
11.00-12.00 Regionernas ekonomi och utmaningar
Madeleine Holm, ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
12.00 Lunch
13.00-13.40 God revisionssed och andra aktuella revisionsfrågor
Revisionsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting, Lotta Ricklander och
Anna Eklöf, utvecklingsledare revision, Sveriges Kommuner och Landsting.
13.40-13.50 Bensträckare
13.50-14.40 Omställning till nära vård
Emma Spak, samordnare Nära vård vid Sveriges kommuner och landsting, informerar
om vad nära vård är, varför vi behöver en omställning, vilka effekter ger det och hur kan
vi följa upp på kort och längre sikt.
14.40-15.10 Kaffe
15.10-16.00 Nationell kraftsamling för digitalisering av välfärden
Sofie Zetterström, vice VD Inera
Digitaliseringen anses vara den största förändringskraften i modern tid, och en av
lösningarna på välfärdens utmaningar. Men för att realisera nyttan krävs inte bara
investeringar i ny teknik utan också förändrade arbetssätt. Företaget Inera ägs
gemensamt av landets alla regioner, och sedan en tid även av kommunerna. Avsikten är
att ägarna ska satsa gemensamt på digitala lösningar och förändringsledning för att öka
tillgången till offentlig service och förbättra säkerhet, kvalitet och effektivitet.
16.00 Avslutning för dagen

16.30 Eftermiddagsaktiviteter att välja bland


Folkhemsturen
Folkhemsturen är en tidsresa genom den moderna svenska historien, cirka 1930–1970. Västerås
är en perfekt spegling av denna explosiva tid och turen tar oss från de klassiska industriområdena
i stadens centrum via en av Sveriges mest sanerade stadskärnor till välordnade funkisområden
och monumentala miljonprogram. Turen tar 1,5 timme och innefattar kunnig och engagerad
guidning under resa i veteranbuss. Vi åker vi genom staden i en av Svenska Omnibussföreningens
veteranbussar.



Kyrkbacksvandring
En vandring runt Domkyrkan och på Kyrkbacken – Västerås ”gamla stan”. Du får bland annat
höra om en av de biskopar som betytt mest för Västerås, Johannes Rudbeckius, första gymnasiet,
omdaningen och bevarandet av bebyggelsen på Kyrkbacken mm. Är det sant att en av Tornväktarna ramlade ner från kyrktornet och gick en ”vådlig död till mötes”? Vi går från 1600-tal till
nutid. Så följ med på en spännande tur med mycket historia!



Båttur
Vårt fartyg tar er med på vår ”lilla skärgårdsrundtur” En tur som är perfekt om du vill uppleva en
stor del av skärgårdslivet på kort tid. Under färden hinner du uppleva sex av de största öarna bl a
en av Mälarens pärlor Ridön. Båten har bara fönsterbord, så utsikterna är goda för en njutbar
resa.

19.00 Mingel
19.30 Middag med underhållning
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Program 28 augusti
08.30-08.35 Reflektioner från gårdagen
08.35-09.20 Diagnostikens framtida trender.
Jonas Cederberg, verksamhetschef för Röntgen, Lab-medicin och klinisk fysiologi, dvs
hela diagnostiken, i Region Västmanland. Han sitter även i Socialstyrelsens nationella
programråd för Diagnostik. Johan berättar om hur verksamheten organiserats i
Västmanland, om den tekniska utvecklingen och de möjligheter som han ser kommer.
09.20-09.45 Kaffe
09.45-10.30 Det regionala uppdraget – samtal om styrkor och utmaningar.
Alla landsting är nu regioner och har ett regionalt utvecklingsuppdrag.
Panelsamtal med:
 Lisbet Mellgren, expert regional samhällsorganisation, SKL
 Eva Andersson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region
Östergötland
 Maria Linder, regionutvecklingsdirektör, Region Västmanland
 Henrik Fagerlind, certifierad kommunal revisor och rådgivare, PwC
10.40-11.30 Hotbilden mot hälso- och sjukvårdssektorn
Johan Wiktorin, PwC, har en bakgrund inom försvarsmakten och är en av Sveriges
ledande säkerhetsexperter. Johan kommer att ta upp risker mot hälso- och
sjukvårdssektorn och regionernas ansvar utifrån säkerhetsaspekter.
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.10 Reflektioner kring revision
Reflektioner och samtal om vad vi tar med oss från konferensens olika inslag. Revisorer,
sakkunniga och hela publiken tillsammans!
13.15-14.15 Med passionen som drivkraft
Jens Lind talar om passionen som drivkraft och hämtar exempel från livet som
berättare i film och TV för SVT.
14.15 Avslutning
Hans Strandlund, revisionens ordförande i Region Västmanland avslutar och
överlämnar stafettpinnen till regionen som är värd för nästa konferens.
14.30 Kaffe och hemresa

Praktisk information
Plats och tid
Revisionskonferensen äger rum den 27-28 augusti 2019 på Aros Congress Center (ACC),
Munkgatan 7A i Västerås.
Registrering och kaffe den 27 augusti från kl. 09.00. Konferensen inleds kl. 10.30 och
avslutas den 28 augusti kl. 14.30 med eftermiddagskaffe.
Boende
Logi har reserverats på närbelägna Best Western Plus Hotel Plaza.
Bokning görs i samband med anmälan.
Priser
Konferensavgift inkl. middag 4150 kr exkl. moms.
Folkhemsturen 250kr
Kyrkbacksvandring 100kr
Båttur 100kr
Resa
Boka din resa via din resebyrå i god tid.
Anmälan
Anmäl dig senast den 19 juni 2019.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.
Länk för anmälan: http://www.trippus.net/anmalan_revisionskonferens
Bekräftelse
Bekräftelse får du i samband med din anmälan.
Information
För information rörande anmälan och boende, kontakta:
Sara Östman
Telefon: 021-410025
Mobil +46 723 149 666
sara@travelteam.se
För information rörande konferensinnehåll kontakta:
Jessica Rudén, PwC
Telefon: 010-2126134
E-post: jessica.ruden@pwc.com
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