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Ordförande har ordet
Läs text av Ulrika Jörgensen och Anna Stålhammar

Nätverkskonferens 9-10 februari 2022 i Linköping
Arbetet med vår 15:e nationella nätverkskonferens pågår för fullt. Den 9-10
februari 2022 hoppas vi kunna träffas fysiskt i Linköping. Boka dagarna i
almanackan redan nu!
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Tidig information och flyer för spridning

Politiska prioriteringar - en praktisk modell
Utvecklingsarbetet med att ta fram en praktisk arbetsmodell för politiska
prioriteringar utifrån behov har pågått i två år. Under hösten kommer arbetet
redovisas i rapportform och senare även på Nätverkskonferensen. Nätverken har
genomfört arbetet genom fyra medlemsregioner
och i samarbete med Prioriteringscentrum. Regionerna som medverkat har varit
Blekinge, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland.

Vårens aktiviteter
Nätverken har under våren anordnat temaseminarier, nätverksgrupper och en
tvådagars utbildningsaktivitet. På grund av rådande omständigheter har
aktiviteterna uteslutande genomförts digitalt. aktiviteterna har varit välbesökta och
uppskattade.
Dokumentation och minnesanteckningar

Välkomna till höstens aktiviteter
Nätverkshösten innehåller flera aktiviteter. Först ut är ett planerat internat 23-24
september. Vi detta tillfälle kommer vi ha barn och ungas hälsa i fokus. Vi
återkommer i god tid om mötet blir fysiskt eller digitalt. Fortsättningen på hösten
innehåller temaseminarier, nätverksgrupper, utbildning mm.
Länk till höstens aktiviteter

11:e Nationella Prioriteringskonferensen
Den 19-21 oktober anordnar Prioriteringscentrum den 11:e Nationella
Prioriteringskonferensen tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Tema: Prioritering på tvärs - att tänka brett och nytt. Konferensen kommer att
sändas digitalt.
Läs mer

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas
och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta
koordinator Ralph Harlid 070-816 31 00 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42

