
Tillit i en välfärd utifrån behov
Välkommen till 14:e nationella nätverkskonferensen 2020, 
12–13 februari, på Folkets hus i Umeå.
Du är välkommen till två spännande dagar med temat: Tillit i en välfärd utifrån behov. 

Vi utbyter kunskap och för dialog kring temat och belyser samverkan mellan välfärdens 
aktörer och vikten av tillit för att få önskade resultat. Konferensen är en mötesplats för att 
diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från hela landet.

Anmäl dig här. Konferensavgift: 3 895 kronor (exklusive moms).

Konferensen vänder sig främst till dig som har ledande position som förtroendevald eller 
tjänsteperson i välfärdssektorn eller motsvarande, men även till dig som har intresse av 
att utveckla välfärden i regioner och kommuner.

Region Västerbotten är värd för konferensen.  

Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa arbetar med styrning-, lednings- och uppföljningsfrågor ur 
ett befolknings- och behovsperspektiv. För mer information om nätverken eller konferensen besök www.natverken.se

Anmäl  
dig senast  

16 december

https://axacoair.se/go?99U5yDhF
http://www.natverken.se
http://regionvasterbotten.se/
https://skl.se/
http://www.natverken.se/


Program

11 februari

Klockan 18.00 (kvällen före konferensen) bjuder Umeå kommun och Region Västerbotten in till  
välkomstmingel och guidning på Guitars the museum. 

12 februari

09.00 Registrering och kaffe

10.00 Inledning och välkommen till Nätverkskonferens 2020, Peter Olofsson och Maria Falck

10.10 Att leda med tillit, Peter Örn

11.10 Tillitsresan för världens bästa hälsa, Lars Weinehall och Maria Falck

12.00 Lunch, utställningar 

13.30 Presentation av parallella seminarier dag 1

14.15 Kaffe, monterutställningar 

15.00 Parallella seminarier del 1 
 1. Tillitsbaserad ledning och styrning, Louise Bringselius 
 2. Invånarnas tillit till välfärdssystemet, Martin Sande 
 3. Medias betydelse för tillit till systemet, Ola Nordebo

16.00 Parallella seminarier del 2 
 1. Tillitsbaserad ledning och styrning, Louise Bringselius 
 2. Invånarnas tillit till välfärdssystemet, Martin Sande, 
 3. Medias betydelse för tillit till systemet, Ola Nordebo

19.00 Mingel och middag, underhållning 

13 februari 

08.30 Moderator Maria Falck hälsar god morgon och startar dagen

08.45 Att leva i två världar – hälsan påverkas av tilliten till hälso- och sjukvården, Laila Daerga

09.30 Kaffe, utställningar 

10.00 Innovation för att främja hälsa - tillit hos befolkningen vår främsta tillgång, Jenni Nordborg

10.50 Parallella seminarier del 3 
 1. Politiska prioriteringar för att öka tillit till systemet, Nätverket och PrioCentrum 
 2. Frigör invånarkraft och öka befolkningens tillit till vården, Annette Nilsson 
 3. Etiska utmaningar kopplade till innovation och forskning för en bättre hälsa, Anders Blanck

12.00 Lunch 

13.00 Betydelsen av tillit för medicinsk kvalitet och upplevd hälsa, Margareta Kristensson

13.45 Gott ledarskap föder framgång, Hanna Marklund

14.30 Stafetten går vidare till arrangör för nätverkskonferens 2022

 Avslutning, kaffe

fr.


