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Inställning till omställning – i tanke och handling 
 
Vissa klockor måste ställas om lite då och då. Görs inte detta kan det bli besvärligt 
för de som berörs. Kanske är du en av dem som vid något tillfälle missat att ställa 
om en av dina klockar i samband med övergången mellan vinter- och sommartid 
och därigenom blivit försenad till det som var mycket viktigt att inte missa. Kanske 
är du en av dem som drabbas av en själsligt seg dygnsomställning i samband med 
att en timme försvinner eller tillkommer i din nattsömn.  

En omställning kan vara omskakande på olika sätt, men handlar ofta om att det 
som var, inte längre är det vanliga utan något annat, något nytt. För att reda ut detta 
nya, brottas vi med olika inställningar till om omställning är befogad eller ej. Såväl 
våra tankesätt som handlingar kan behöva förändras, vilket inte alltid är uppenbart 
för oss. När insikten trillar ner anpassar sig vissa med lätthet medan andra mest 
tycker det är besvärligt. 

 Mycket pekar på att omställning mellan vinter- och sommartid är på väg att 
försvinna. Mycket annat pekar emellertid på att behovet av omställning i andra 
skepnader och omfattningar kommer att krävas framöver. Det förefaller som om 
många klockor behöver ställas om, klockor som dessutom redan nu verkar gå i 
otakt med den tid som löper på. 

Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, omställningens 
uttryck och variationsrikedom är temat för årets KEFU-dag. Frågorna som belyses 
är många: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av 
omställningar? Finns det vissa hållpunkter som är extra väsentliga att inte missa för 
att undvika besvärliga situationer? Hur är det med orsakssambanden mellan det vi 
vet och det vi inte kan veta? Finns resurser? 

Att pandemier existerar och återkommer med mellanrum har på kort tid blivit en 
realitet för många. Krav på handling är lätt att uttala, men vilka förväntningar kan 
vara rimliga att ställa på en samhällsorganisation när den hanterar en pandemi, en 
fråga som belyses av Sabine Kuhlmann. Omställning handlar också om hur vi 
organiserar vår hälso- och sjukvård för framtiden, liksom de valutor vi väljer att 
använda. Anders Anell respektive Ester Barinaga och Alexander Paulsson 
problematiserar dessa två fundamentala samhällsdelar. Pandemin har satt 
strålkastarljuset på omsorgen om våra äldre och sjuka med krav på omtänk hur 
verksamheten realiseras. Konkreta exempel på omställning belyses under dagen. 

Kalle Pettersson ställer, med exempel från socialtjänst och sjukvård, frågan om 
policy- och systemdesign kan användas för att bättre hantera komplexa 
samhällsutmaningar. Kristian Stålne ger perspektiv på olika stadier i människans 
utveckling av färdigheter samt förmåga till komplext tänkande. En tanketråd som 
Stein Kleppestø fortsätter på och diskuterar strategiska problem och tänkbara 
förhållningssätt till dessa. Att vår historia formar våra bilder av framtiden ventileras 
av Henrik Brissman och att vår enda planets mående nu påtagligt påverkas av 
mänsklighetens samlade handlingar är något som Kimberly Nicholas tydligt visar. 

 
 



Program 
 

Inställning till omställning 
 

Moderator: Johan Wester 
 

 
08.30 – 09.00 Registrering och uppkoppling, morgonfika och mingel, fysiskt eller 

digitalt. 
 
09.00 – 09.10 Välkommen! 

    
09.15 – 09.45 Framtiden i backspegeln: Har framtiden en historia?  
 Henrik Brissman, filosofie doktor vid Lunds universitet. 
   
09.55-10.25  Facing the Climate Crisis with Facts, Feelings, and Action.  
 Kimberly Nicholas, docent i miljövetenskap vid Lunds universitet.  
 
10.35-11.05 Inre utveckling för omställning. 
 Kristian Stålne, teknologie doktor vid Malmö universitet. 
 
11.15-11.45  Omställning i vården - hur gå från tanke till handling? 
  Anders Anell, professor vid Lunds universitet   
 
12.00 – 13.00 B U F F È 
   
13.00 – 13.30 Att designa policys genom co-creation och systemdesign.  
 Kalle Pettersson, senior policy designer på Experio Lab. 
 
13.40 – 14.10 Lokala valutor för en global hållbar omställning. Funkar det? 
 Ester Barinaga, professor vid Lunds universitet. 
 Alexander Paulsson, docent vid Lunds universitet 
  
14.20 – 14.50 The use of Data for scientific policy advice:  

evidence-based COVID-19 crisis management in Germany.
 Sabine Kuhlmann, professor vid Potsdam universitet, Tyskland. 

 
15.00 – 15.20 Omställning för bättre omsorg och vård – så här kan det se ut. 
 Sebastian Larsson, enhetschef, Kristianstads kommun. 
 
15.30 – 16.00  Hur tänka strategiskt när omställning närmar sig? 
 Stein Kleppestø, ekonomie doktor vid Lunds universitet.  
 
  



 

Upplysningar 
 
Tid 
Fredagen den 19 november 2021, kl. 8.30 – 16.00 
 

Plats 
Medicon Village, Hörsalen, Scheeletorget 1. Vänligen gå in från 
huvudentrén i hus 302 (Karta Medicon Village) 
 

Avgiftsfritt för de flesta 
KEFUDAGEN är avgiftsfri för KEFUs medlemmar, det vill säga anställda 
och förtroendevalda i Skånes kommuner, Region Skåne och Lunds 
universitet. Övriga faktureras 1 000:- vid fysiskt närvaro och 500:- vid 
deltagande on-line. 
 

Transport och parkering 
Anländer du med tåg till Lund C går det därifrån både bussar och 
spårvagn mot Medicon Village. Spårvagnen hoppar du förslagsvis av vid 
LTH. Till Medicon är det ungefär en 10 minuters promenad. Sikta på att 
gå mellan Ideon och Sparta. Buss 6 mot Östra Linero och buss 7 mot 
Östra Torn stannar båda vid hållplats Sparta (Linjekarta Lund). Bil går att 
parkera i anslutning till Medicon Village via Parksterappen. Gott om 
parkering finns bakom Ekonomihögskolan (5 minuters promenad). 
 

Anmälan 
Antalet fysiska platser är begränsat. Lokalen rymmer mellan 140-180 
personer, men begränsas till 100 sittande under KEFU-dagen. Först till 
kvarn gäller. Blir det över 100 anmälda som vill delta på plats erbjuds 
möjligheten att delta digitalt. Notera att det för er som endast vill delta 
digitalt finns en specifik anmälan. 
 
Vill gärna delta fysiskt: Anmäl dig via nedan länk (457);  
 

http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/457  
 
Föredrar att bara delta on-line. Anmäl dig via nedan länk (458): 
 

http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/458  
 

OBS! Märk att du måste svara på en fråga om färg när du fyller i din 
anmälan DS!  
 
Sista anmälningsdag är fredagen den 12 november 2021. Vid frågor 
kontakta: Kefu@kefu.se 

https://www.mediconvillage.se/sv/kontakt
https://www.skanetrafiken.se/globalassets/kartor/linjekartor/lund_ombordkarta.pdf
http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/457
http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/458
mailto:Kefu@kefu.se

