FÅR VI LOV ATT VARA ENTREPRENÖRIELLA?

Alternativa driftsformer Gävleborg
En åldrande befolkning, en snabb medicinsk utveckling och stora förväntningar från medborgarna gör att
det idag finns ett starkt förändringstryck på vård och omsorg. Genom att föra in mer entreprenörskap
inom vård och omsorg, ges förutsättningar för innovativa effektiviseringar och utveckling av branschen. I
Sverige har det genomförts en rad förändringar, vilka syftar till att skapa en mångfald av utförare inom
vård och omsorg. Ett exempel är lagen om valfrihet (LOV). För att få effekt av dessa förändringar är det
viktigt att reformerna också backas upp med näringspolitiska verktyg för att få fler och växande företag.
Tjänstebranscherna är de snabbast växande branscherna och vård och omsorg är den största
tjänstebranschen. Inom vård och omsorg finns ett mycket stort yrkeskunnande och kompetens, vilket är
en styrka både ur ett välfärds- och näringslivsperspektiv. Företagandet inom vård och omsorgsområdet är
brett och sträcker sig från ideella krafter till stora internationella vårdkoncerner. Med ett ökat
entreprenörskap inom vård och omsorg kommer fler affärsidéer att kunna uppstå, vilka i sin tur för
utvecklingen framåt och ökar konkurrenskraften.
Ett ökat entreprenörskap inom vård och omsorg med alternativa driftsformer innebär stora utmaningar
och ställer stora krav. I ett system med alternativa driftsformer måste lösningar för hur olika aktörer ska
samverka och skapa förutsättningar för varandra tas fram - lösningar där kunden står i centrum och ska
behandlas i en vårdkedja. Beställarkompetensen behöver utvecklas, för att vård- och servicegivare inom
och utanför offentlig sektor, utvecklas med krav på kompetens och kvalité. Upprättande av
kvalitetsindikatorer inom vård och omsorg, ger kvalitativa förutsättningar för uppföljning och utvärdering
av tjänster inom och genom offentlig sektor.
Alternativa driftsformer handlar om att skapa förutsättningar för att stimulera till nya tjänsteinnovationer.
Mycket av produktions- och effektivitetspotentialen ligger i att hitta nya sätt att utföra och organisera
arbetet samt utveckla nya innovativa lösningar, vilket gäller oavsett om det sker i offentlig eller privat regi.
Det finns ett stort behov av utveckling av metoder och modeller för alternativa driftsformer. Möjligheten
att evidensbepröva metoder och modeller är i dag små. För detta behövs utvecklingsarenor som bjuder in
till tvärsektoriellt samarbete med brukarens/kundens bästa i fokus.
I Gävleborgs län är ett ökat företagande inom tjänstesektorn viktigt att uppmuntra, då vår traditionella
näringsstruktur inom tillverkningsindustrin behöver förnyas och diversifieras. Alternativa driftsformer
Gävleborg handlar om att åstadkomma en strukturförändring genom ökad förståelse och medvetenhet
om bredden av företagandet med fokus på vård och omsorg. Ett bra företagsklimat för vår vård och
omsorg handlar om attityder och förhållningssätt från både offentlig och privat verksamhet. Gävleborgs
län gynnas av entreprenörer i alla delar av samhället, vilket även gäller offentlig verksamhet. Projektet
handlar således om hur vi får fler att bli entreprenörer och om hur vi skapar förutsättningar och verktyg
för fler och växande företag genom entreprenörskap inom och genom offentlig sektor med fokus på vård
och omsorg. Ett ökat entreprenörskap genom alternativa driftsformer kommer att främja
verksamhetsutveckling oavsett huvudman. Alternativa driftsformer Gävleborg handlar därför om att
skapa tillväxt genom att förena näringsliv och välfärd.
Alternativa driftsformer Gävleborg är ett samarbetsprojekt mellan Gävle, Hudiksvalls-, Nordanstigs- och
Ljudas kommuner, vilka i samverkan med näringslivets aktörer och små och medelstoa företag i länet ska
skapa förutsättningar för alternativa driftsformer för vård och omsorg. Projektet handlar om att
åstadkomma en strukturförändring genom ökad förståelse och medvetenhet om företagandet med fokus
på vård och omsorg.
I arbetsgrupper regionalt och lokalt samt genom workshops, seminarier och konferenser ska ökad
kunskap och förståelse nås, hos näringslivets aktörer, politiker och tjänstemän inom offentlig sektor samt
små och medelstora företag, om hur alternativa driftsformer inom och genom offentlig sektor kan bidra
till att utveckla näringslivet med tonvikt på tjänstesektorn.
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