
29/11
projektens dag
 

2013

11/11 08.30 till 16.00 
Hallands Sjukhus Halmstad  
Fullriggaren, Kattegatt 
 
 

”Bra projekt, 
rätt projekt, 
projekt som gör 
nytta”



08:30 – 09:00  Registrering med kaffe och fralla

09:00 – 09:20  Välkomna – Presentation av dagens program 
           Gunnar Bengtsson och dagens moderator Malin Larsson

09:20 – 09:35   Vad gör Region Hallands projektkontor? 
         Maria Hvidberg Müller

09:35 – 10:15   Projektledarskapet: ekonomi och nöjda projektmedlemmar 
   Christer Hellstrand, CANEA 

10:10 – 10:45  förmiddagsfika 

10:45 – 11.35   Bakom kulisserna till Internationella Gatuteaterfestivalen i Halmstad  
                         Framåt åt alla håll! Teaterchef Ulf Andersson beskriver arbetet bakom den årliga  
   Gatuteaterfestivalen, med både fallgropar och höjdpunkter – och hur det kommer  
   sig att Halmstad huserar Sveriges enda permanenta gatuteaterfestival

11:35 – 12:00   Blodtrycksscreening i tandvården 
        Helen Andersson, projektledare, berättar om forskningsprojektet som via 
   tandvården ska hitta hallänningar med odiagnostiserat högt blodtryck

12:00 – 12:55  lunch med mingel och underhållning

12:55 – 13:30   Därför är det så viktigt att projekten har en koppling 
   till Region Hallands mål och strategier 
                         Regiondirektör Catarina Dahlöf

13:35 – 13:55   Framgångsfaktorer för minskad antibiotikaförskrivning 
                     Karin Truedsson berättar om Strama-projektet och hur man arbetar tillsammans för  
   att nå goda resultat

13:55 – 14:15   Koordinering av projekt på Hallands sjukhus 
                     Ingrid Kvist om den modell som Hallands sjukhus arbetat fram för att koordinera  
   projekt och processer på övergripande nivå

14:15 – 14:35  Klimatförändringar ser inga gränser – att arbeta i projekt som rör flera länder 
                         Gert Erlandsson berättar om Hav möter land, ett projekt om klimat, vatten   
   och samhällsplanering där 26 organisationer i Sverige, Norge och Danmark 
   samarbetat. Hur har det gått?

14:20 – 14:50  kaffe och kaka 

14:50 – 15:15   Många projekt men ingen överblick – ett problem som snart är löst 
                     Linn Berntsson om det pågående arbetet med att ta fram en överskådlig och 
   lättillgänglig projektöversikt för regionkontoret

15:15 – 15:40  Närsjukvården och folktandvården i Kungsbacka expanderar 
                         Helén Svensson, projektledare, om hur projektstyrningsmodellen kan vara 
   avgörande för framgång i stora projekt

15:40 – 15:45   Avslutning        

Dagens inspirerande program


