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  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa

Behovs- och befolkningsperspektiv valåret 2018
Nätverken arbetar med och nätverkar kring behovs- och befolkningsperspektivet
valåret 2018, men minst lika viktigt även alla andra år. Läs gärna mer på vår
hemsida.

Nätverkens hemsida

Temaseminarier 15 mars och 19 april
Under mars och april har Nätverken genomfört två temaseminarier. Ett
gemensamt tema vid dessa tillfällen har varit förtroendevaldas villkor och
förutsättningar kopplat till hot och hat och hur detta också påverkar
verksamheterna och tjänstemannaorganisationen. Till detta har vi även hunnit
diskutera hållbar styrning och "Fake News". Läs gärna minnesanteckningarna
och ett stort tack till våra medverkande gäster.

Minnesanteckningar temaseminarium 15 mars

Minnesanteckningar temaseminarium 19 april

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
Nu har regeringens proposition "En god och jämlik hälsa - en utvecklad
folkhälsopolitik" lämnats till Riksdagen. Propositionen utgår från Kommissionen
för jämlik hälsas arbete vilket Nätverken följt under lång tid.
Socialdepartementet skriver inledningsvis " En medveten folkhälsopolitik kan
förbättra villkoren för de grupper som är mest socialt och ekonomiskt utsatta
och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död."

Länk till propositionen 201718:249 En god och jämlik hälsa - en utvecklad
folkhälsopolitik

Nätverken söker koordinator
Nätverkens verksamhet samordnas genom en koordinatorsfunktion. Till denna
funktion söker nu nätverken en ny medarbetare. Är du intresserad eller känner
du någon som skulle passa?

Länk till annons

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens,
medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller
synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan
Carlsson 0705-84 60 42
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