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Ordförande har ordet

Läs text av Ulrika Jörgensen och Anna Stålhammar

Vägledning för politiska prioriteringar
Nätverken har nyss avslutat ett utvecklingsarbete tillsammans med
Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet och fyra medlemsregioner. Arbetet
syftade till att ta fram en praktisk arbetsmodell för att göra prioriteringar utifrån
behov. Resultatet presenterades vid Nätverkskonferensen i Linköping, februari
2022. Modellen presenteras också i en rapport som nu genomgår de sista
korrekturen för att sedan gå till tryck. Nedan finner du en länk till rapporten så
som den presenterades vid Nätverkskonferensen.

Länk till rapporten

Utvecklingsarbete med HFS-nätverket
I ett samarbete mellan Nätverken Demokrati – Uppdrag – Hälsa (NDUH) och
Nätverket
Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård (HFS) startar vi nu upp ett utvecklingsarbete
om uppdrag
och uppföljning som ett led i behovsstyrning för en god och jämlik hälsa. I detta
arbete bjuds nätverkens medlemsregioner in att medverka.

Länk till Inbjudan

Nätverkskonferensen 2022 - Dokumentation
Nu är all dokumentation från vår Nätverkskonferens i början av året samlad på
vår hemsida. Här finns många guldkorn med filmer och presentationer som vi alla
kan använda och inspireras av.

Länk till dokumentation

Nationella HFS-konferensen 2022
Den 14 september anordnar HFS-nätverket en nationell konferens i Malmö.
Konferensen är en mötesplats för att utveckla den hälsofrämjande hälso- och
sjukvården för en god och mer jämlik hälsa i befolkningen.

För mer information och anmälan

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
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