Konsekvensanalyser i praktiken -

Hur gör vi?
Välkomna till ännu en workshop arrangerad av Kunskapscentrum för jämställd vård och Jämi! Förra gången fördjupade vi oss i temat jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning. Nu tar vi tag i ett annat högaktuellt ämne som
många brottas med: Hur gör vi konsekvensanalyser med
jämställdhetsperspektiv?
Syftet med dagen är dels att deltagarna tillsammans ska dela kunskap och
erfarenheter kring att göra konsekvensanalyser med jämställdhetsperspektiv,
dels att utveckla arbetssätt och metoder för den här typen av analyser.
Första delen av dagen kommer vi att få ta del av exempel från de som redan
gör och har gjort konsekvensanalyser ett tag – inom områden som folkhälsa
och/eller miljö.
Andra delen av dagen kommer vi att samlas kring olika ”case” för att praktiskt
hitta sätt att arbeta med konsekvensanalyser.
Datum
Onsdag 21 april
Tid
kl 09.30-17.00
Plats
Kunskapscentrum för Jämställd vård, Västra Götalandsregionen,
Ekelundsgatan 9, Göteborg, våning 8
Program
9.30 Välkomstmingel
10.00- 17.00 Workshop
17.30 Middag och mingel

Vänd
KUNSKAPSCENTRUM FÖR

Jämställd vård
i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Målgrupp:
Forskare, praktiker och konsulter med kunskap och erfarenhet av
jämställdhetsintegrering och/eller verksamhetsstyrning och/eller
verksamhetsutveckling.
Vi kommer i ett första steg (denna inbjudan) att bjuda in de som var med
på den förra workshopen, den 25 november 2009. Max antal deltagare är
30. Om du vill vara med ska du tacka ja senast den 22 februari.
Därefter kommer inbjudan att gå ut bredare.
Vi ser också fram emot att du sänder in ett ”case” som skulle vara möjligt
att göra en konsekvensanalys på! Av de insända ”casen” kommer konferensarrangörerna att välja ut en handfull som kommer att arbetas med
under dagen.
Anmälan:
Maila till Elin Bengtsson på elin.bengtsson@genus.se senast den
22 februari. Meddela om du behöver specialkost samt om vill delta
på middagsminglet.
Konferensen är kostnadsfri. Vi betalar ett resebidrag på max 2 000
kronor om ni fakturerar oss senast en månad efter konferensen.
Frågor:
Har du frågor kontakta Annika Olsson på telefon 0708-384851
eller mail annika.olsson@genus.se

Välkomna!
Annika Olsson (Jämi)
Peder Welin (KJV)
Lena Gunnarsson (KJV)
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