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BESKRIVNING

Behovet av att tänka nytt inom välfärdssamhället är påtagligt.Vi lever allt längre och kan göra allt mer för
medborgarna. Samtidigt talar finanskriser och demografiska förändringar sitt tydliga språk: Välfärden
måste förmå att möta utmaningar och dynamiska rörelser genom nya lösningar och klara av att göra detta
inom ramen för de resurser som samhället ställer till för fogande.Om detta handlar Välfärdsinnovation.
Hur kan vi förnya välfärdssektorn och finna lösningar som säkerställer en fortsatt hög välfärdsnivå? Det
finns en omfattande debatt inom området, men det har saknats en samlad introduktion till
välfärdsinnovation och hur man rent praktiskt kan gå till väga.Boken Välfärdsinnovation riktar sig till
nuvarande och kommande generationer av medarbetare och beslutsfattare inom välfärdssektorn och ger en
på samma gång fördjupad och lättillgänglig introduktion till området. Den är rikligt försedd med exempel
på hur välfärdsinnovation går till i praktiken. Som läsare får du perspektiv och grundläggande modeller för
att själv kunna initiera, designa och bidra till innovationsarbete och modernisering av det svenska
välfärdssamhället.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Interreg IVA ÖKS - VIS - Velfærdsinnovation i Skandinavien

Nya hjäpmedelsidéer riskerar att aldrig nå användarna om de inte efterfrågas av kommunern och landsting.
(Foto: Fotogestoeber/Adobe stock)

FPA ber om förslag till nytt namn på moderskapsförpackningen - det går ...

Vägar till välfärdsinnovation. Hur ersättningsmodeller och impact bonds kan stimulera nytänkande och
innovation i offentlig verksamhet

LIBRIS - Välfärdsinnovation

Socialförsäkringarna är ursprungligen en socialdemokratisk, nordisk välfärdsinnovation. Det är ingen
borgerlig "skåpmat" Persson plockat upp.
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VÄLFÄRDSINNOVATION

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84LF%C3%84RDSINNOVATION&ln=se
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