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Tack till alla er som deltog på den 11:e Nätverkskonferensen - Hälsa ett gemensamt ansvar och bidrog till ett mycket givande forum. Vi hoppas att denna dokumentation kan vara till nytta för dig som
vill ha en återblick till konferensdagarna men också kan ge dig som inte hade möjlighet att delta mer
information om innehållet på Nätverkskonferensen 2014.
Tack för den här gången, vi ses förhoppningsvis på Nätverkskonferensen 2016!
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Nätverkskonferensen 2014

Kan vi lära något av andra?

I slalommundering och med längdskidor inledde Ingeborg Wiksten,
Landstinget Västernorrland samt Anna Gundersson, Jämtlands läns
landsting, Nätverkskonferensen – Hälsa ett gemensamt ansvar
2014.

Bi Puranen, Docent i ekonomisk historia, generalsekreterare vid
World Values Survey

- Det är dags att ta ett gemensamt ansvar för Sveriges befolknings
hälsa. Det är dags att börja samarbeta och samverka mera. Det ser
olika ut i olika delar av Sverige så goda exempel ska vi dra nytta av
under denna Nätverkskonferens, betonade Ingeborg och Anna.
Jan-Åke Simonsson, ordförande för nätverket Hälsa och demokrati
talade om samarbete och samverkan och att det är nycklarna inför
framtiden. - Partitillhörighet spelar ingen roll utan det är befolkningens behov som ska vara i fokus, betonade Jan-Åke.
Det fanns många goda exempel att hämta inspiration från. Mellan varje föreläsning kom en resumé (sammanfattning) ifrån
den ständigt rimmande Jacke Sjödin.
Första dagen lärde vi oss mer om värderingar, fortsatte med att prata om ansvaret vi har både globalt men också på den
lokala arenan. Sedan frågade vi oss vem vi är till för och för vem vi organiserar oss.
Afterworkaktiviteter inbjöds det till. Några deltagare valde att gå runt på snöskor eller åka släde efter hundspann. Andra
bowlade, gick en promenad eller deltog i musikquiz.
Dag två fokuserade vi bland annat på att lära mer om det uppdrag och de erfarenheter som Carin Götblad som nationell
samordnare mot våld i nära relationer vid Regeringskansliet förmedlade. En rad workshops inbjöd till givande diskussioner
och konklusioner kring olika ämnen.
Slutligen avrundade Leo Razzak, nominerad till årets talare och årets affärsnätverkare med sin fascinerande livshistoria och
kunskap om Fryshuset. - Jag tror på människan men alla strukturella förändringar tar emot, sa Razzak. Ett passande slutcitat när vi talat om samverkan och samarbete kring folkhälsa mellan kommuner och landsting, mellan nätverk och mellan
politiker och tjänstemän.
Stafettpinnen överräcktes slutligen till Region Skåne och om två år är det dags igen för en ny nätverkskonferens med ett
nytt spännande tema.

Värderingar har vi alla, dolda eller kända. Men att försöka förändra värderingar kan
stöta på hårt arbete och huvudbry för den som försöker. Bi Puranen exemplifierade
genom det som hänt historiskt inom medicinen. Det har inte alltid varit självklart att
tvätta händerna noga och vad var det som hände när sjukdomen tbc minskade så
snabbt? Bi belyste att förändrade beteenden sker i mötet mellan människa och kultur i
olika sammanhang.
Värdegrund
Det är viktigt att fundera på hur folkvalda och tjänstemän kan jobba tillsammans för
att skapa en gemensam kärna, ett kunskapens klot som likt en snöboll växer ju fler som
samverkar. Man måste beröra medborgarna och alltid ha ett starkt medborgarperspektiv som Aron Antonovsky sa ”Grunden för allt friskarbete är att bibringa varje människa
känsla av sammanhangen”.
Organisationernas DNA
Vi kan skriva hur många strategidokument som helst men det är kulturen som bestämmer. Strategier visar ambitionen. Likt människans DNA har också organisationer
ett DNA bestående av strukturer och historia som finns i väggarna. Människan väljer
utifrån preferenser och har värderingar, organisationer väljer utifrån attityd och har en
värdegrund.
Värderingar bygger samhällen
Värdegrunden bygger på historien och den lever med oss. Vi har våra uppdrag i dag och det blir morgondagens historia.
Värdegrunden måste kunna levas och genomföras! Värderingar är utmärkta styrmedel bara man är på det klara med vad
man vill åstadkomma. När man vet det är det bara att se sig om vilka grupper, yrkesområden och organisationer som skulle
bli bra samverkanspartners.
Hur når vi dit vi vill?
Samla överenskommelserna i ett dokument och kommunicera ut det. Sedan är det bara att övergå till att leva värderingarna och det är viktigt att alla är med, det är så värdegrunden byggs. Rollspel kan vara ett sätt att träna, för träna måste vi
eftersom det är viktigt vad vi säger och hur vi gör. Hur gör vi när det är svårt? Hur hanterar vi olika situationer? Värdegrunden måste in i kulturen och miljön som signalerar vad som gäller. Det är ett konkret arbete som öknar människors gemenskap, handlingsplaner är bra men vi måste ha ett genomförande och en återkoppling hela tiden.
Läs hela presentationen (pdf)
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Den glokala världen är här
Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.
Globaliseringen och de sociala utmaningar som följer - den stora omdaningen i vår tid
– det lokala flätas ihop med det globala.
Globalisering; världens ekonomiska centra flyttas österut/söderut vilket tillsammans
med klimatförändringar ger en stor omställning för västvärlden vad gäller livsstil, arbete, konsumtion och boende.
Urbanisering; städerna får en allt större roll i den nya ekonomiska geografin. Enligt FN
väntas 80 % av jorden befolkning bo i städer år 2040. Vi måste alltså på 30 år bygga
städer för ytterligare 3 miljarder människor.
Globalisering och urbanisering leder till en ojämn utveckling av levnadsvillkor; många
kommer att få det bättre medan andra lämnas utanför. Fattiga människor bor inte på
landsbygden utan i städerna i medel- och höginkomstländer. Fattigdom växer fram
parallellt med rikedom. Segregation leder till att samhällen delas upp och glider isär –
välfärden riskerar att minska.
Vi ser en ”transnationell migration”, människor befinner sig i rörelse mellan platser och
länder. Nationalitet spelar mindre roll, grupptillhörigheten blir viktigare särskilt som
nationalstatens roll förändras. Medborgarskapet har byggt på ett socialt kontrakt baserat på statens förmåga att erbjuda
ekonomiska och sociala rättigheter. Idag har staten minskat politiskt inflytande och ekonomisk förmåga, utrymmet för andra aktörer ökar. Informella trygghets- och försörjningssystem växer fram genom till exempel gängbildningar, i många fall i
gränslandet illegalt/kriminellt.
Klarar vi inte av att skapa förutsättningar för den mångfald av människor som finns i städerna påverkas folkhälsan med
sociala konflikter som följd. Man måste känna trygghet genom möjlighet till arbete, delaktighet och sociala sammanhang.
Många unga i Sverige idag tappar tron på sin förmåga då de utestängs från arbetsmarknaden. Det i sin tur leder till depression, suicid och att man söker sig till subkulturer.

Organisation eller organisering
– för vem?
Benny Hjern, professor i statsvetenskap, Jönköpings Internationella
Handelshögskola.
Alla vet det, våra organisationer förmår inte fullt ut möta behov som går över gränserna. Kan glappen överbryggas?
Benny Hjern använde sig av tre begrepp i sin föreläsning: organisering, organisation
och institution. Det var utifrån dessa begrepp han talade om den utmaning han ser
finns i tjänstesamhället. När de flesta organisationer är hierarkiskt uppbyggda, och
specialiserade. Och användarna/brukarna/medborgarna har behov av tjänster från
olika organisationer. Specialister kan inte klara av multipla behov.
Ett sätt att möta behoven är när flera organisationer samordnar tjänster till nytta för
dem de är till för – man organiseras kring ett visst område. Utmaningen i detta är
att mycket sker utanför den egna organisationen och att ledningen därmed ”tappar”
kontroll.
Idag talar man ofta om samordning, men det är sällan uttalat hur samordning ska gå till, menar Hjern. De gånger man avsätter projektpengar för att skapa en samordning fungerar den bra. Problemet blir när man efter projekttiden ska omsätta
arbetet i den ordinarie verksamheten, då man ofta inte lyckats förankra samordningen tillräckligt.
Vilka krav ställs på ledare
Han pratade också om skillnaderna mellan att vara chef och ledare, och om ”tjänstesamhällets stora princip”, där han menar att chefen vet för lite om vad som händer i verksamheten (om verksamheten inte förmår att berätta vad som pågår).
För att komma längre måste vi byta begreppsvärld, menar Hjern. Utmaningen handlar om att få till ett ledarskap ur för vem
verksamheten ska göras. Var ska politiker sitta för att kunna få tag i ”för vem-perspektivet”?
Det behöver också finnas en klar idé om vad som innebär att vara specialist respektive professionell.
Läs hela presentationen (pdf)

Välfärden urholkas och hälsoklyftorna ökar. Här har folkhälsoarbetet en viktig uppgift! Sociala insatser är nödvändiga och
ska ses som en investeringskostnad, inte en utgift. Folkhälsoarbetarna är politikernas allierade i förändringsarbetet för
social hållbarhet.
Läs hela presentationen (pdf)
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Hur ser det ut i verkligheten?
Ulla Gurner
När ska ni sluta lappa, laga och plåstra om system istället för att ta ett helhetsgrepp?

Kan ni garantera att man möter
- och inte motar?
Ing-Marie Wieselgren, projektledare SKL

Äldre är ingen homogen grupp! Behöver kunskap om varje grupp.
Under 1,5 år sett på processen för gruppen sköra, äldre multisjuka:

SKL driver projektet Psynk, psykisk hälsa, barn och unga – synkronisering av insatser.

- Hur ser deras behov/problem ut?
- Hur har de olika verksamheterna arbetat var för sig och hur kan de jobba tillsammans
utifrån vad de varit med om?

För de barn och ungdomar i Sverige som inte mår bra är det viktigt att få rätt hjälp i
rätt tid. Hur möter vi dem istället för att mota bort dem? Det är enkelt att svara på
frågan ända tills det blir vårt eget ansvar och ”drabbar vår egen budget”. Ska man
kämpa, fly – eller spela död?

Verkligheten ser inte ut som regelverket säger att det ska göra. Fragmentiseringen ökar
med många utförare av hemtjänst och primärvård. Hur kan de samverka? Nu ingen eller dålig samverkan. Behövs kartläggning där man följer, värderar och omprövar.
Idag finns inte rätt organisering. Personen är ofta någon annans patient.
Titta på varje enskild så finns mycket pengar runt patienten, mest pengar satsas i
slutenvård. Önskar samarbete mellan vård och omsorg mellan delarna. Problem med
ex läkemedel. Borde finnas en ombudsman för de äldre. Alla delarna i orkestern finns,
men ingen dirigent och alla spelar sina stycken.
Läs hela presentationen (pdf)

Vi har aldrig haft det så bra som nu – men vi har aldrig haft så många barn och ungdomar som mår riktigt dåligt. Av Sveriges två miljoner barn och ungdomar behöver alla
en bra skola, bra föräldrar och goda uppväxtvillkor. 20-30 procent behöver särskilt stöd
i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård och av socialtjänsten. Mellan 2-5 procent
av barnen behöver omfattande insatser på en specialiserad nivå.
Resurserna måste synkroniseras och utnyttjas så effektivt som möjligt; samverka när det är mest effektivt, enskilt när det
är mest effektivt. Vi har många resurser till vår hjälp men pusslet läggs så mycket fortare om vi alla har en gemensam bild/
vision att arbeta mot.
På www.skl.se/psynk finns affisch över barns utveckling med frisk- och riskfaktorer samt tips på effektiva insatser.
Utgångspunkten som möjliggör möten är ett gemensamt beslutsfattande – ett helhetsgrepp – med fokus på individen.
En organisation/verksamhet som välkomnar möten och alla individer.
Läs hela presentationen (pdf)
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Gränslös samverkan
– har gett resultat
Catarina Segersten Larsson (M), regionråd,
Ulrik Andersson (S) Landstinget Värmland
Värmlands förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna, landstinget och regionen har bestämt sig för att göra
skillnad för befolkningens bästa.
Catarina Segersten Larsson och Ulrik Anderson presenterar det projekt som bedrivits i Värmland – Nya perspektiv. Där har man arbetat med att hitta gränsytorna mellan
kommuner och landsting när det gäller medborgarnas
hälsa, behov och efterfrågan av vård och omsorg.
Projekt – Nya perspektiv
Projektet placerades i regionförbundet och man valde fyra områden att samverka kring:
- Den sårbara familjen
- Psykisk hälsa
- Riskbruk/riskbeteende
- Äldres hälsa
Det är fortsatt dessa områden man samverkar kring idag.
Värmland består av ett landsting och 16 kommuner. De enskilda huvudmännen väljer om man vill vara med och samverka.
Alla går in med sitt mandat och sin finansiering. Skolan har kommit in i efterhand.
Erfarenheter
Vilka erfarenheter kan man dela med sig av? Jo, att det handlar om att skapa en gemensam bild och att komma fram till
vem man är till för. Ett positivt förhållningssätt främjar samarbetet. Man beskrev utmaningen med att revisionen genom
sitt uppdrag vill ha beslutsunderlag och protokoll. Beslut tas i samförstånd, utanför de ordinarie beslutsorganen. Man pratade också om motkrafter i dem som vill ha kvar den politiska fajten.
En fördel som föreläsarna ser är att det nu finns en färdig organisation för att ta hand om kommande samverkansbehov
och för att kunna ta emot eventuella öronmärkta pengar. Man har nu arbetat med att sprida positiva exempel som samverkan har gett och har därför bland annat anordnat tre presskonferenser på olika håll i länet.

För vem ska vi riva reviren?
Krister Pettersson, skolchef och Ann Malmström, socialchef, Nyköpings kommun.
Hur kan vi samverka mellan landsting och kommun när vi inte kan
samverka inom... Krister Pettersson, Skolchef och Ann Malmström,
Socialchef, Nyköping.
Krister Pettersson såg i sin roll som skolchef ett behov av samarbete med nyckelspelare i samhället kring de barn och ungdomar han
mötte i skolan. - Vi har alla olika sätt att tolka bilden därför är det
så viktigt att hitta vägar för att jobba tillsammans, sade Krister.
Efter kontakt med Ann Malmström, socialchef, startades en samverkan mellan länets nio kommuner och landstinget. Ann menade
att arbetet är viktigt eftersom alla barn har rätt att lyckas oavsett vilka förutsättningar de har i livet.
Vad krävs för en lyckad samverkan?
Olika verksamheter angriper problem på olika sätt i parallella stuprör därför behövs en samverkan. Men för att uppnå bra
resultat krävs en gemensam planering och enighet kring rutiner och struktur för samarbetet. Tillit mellan alla parter som
deltar är en annan avgörande del för en lyckad samverkan, liksom att deltagarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. I en utvärdering menade en chef att ” ingen av oss kan lyckas i vårt uppdrag utan varandras kompetens”.
Arbetsformer
Arbetet bedrivs i gemensamma ledningsgrupper och styrgrupper och är reglerat i avtal. Medarbetare får skriftliga uppdrag
och startar arbetsgrupper. Resultatet har blivit uppdaterade handlingsplaner inom respektive verksamhet.
- Vi har fått ökad samsyn, skapat gemensamma mål och lättare att bygga relationer. Målet är att inget barn och ingen ungdom ska hamna mellan stolarna, de ska tvärtom stärkas för att möta sin framtid berättade Ann Malmström.
Läs hela presentationen (pdf)

Har vi säkra övergångsställen i vården?
Monica Johansson, kvalitets- och patientsäkerhetschef,
Markus Kallioinen, primärvårdschef, Landstnget Västernorrland
Läs hela presentationen (pdf)

Läs hela presentationen (pdf)
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Samverkan är inte målet
– utan medlet!

Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län, Ingalill Tegelberg (S), ordförande
i Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun, Anna-Karin Jakobsson,
kommunchef Älvkarleby kommun samt Matts Norling, närpolischef, Tierp och Älvkarleby kommuner
Effektiv ledning och styrning skapar ett tryggare och hälsosammare
Älvkarleby. Vi vill berätta historien bakom överenskommelsen för
Älvkarleby om samverkan för en god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen.

Bakgrund
Uppland har Sveriges lägsta arbetslöshet och den bästa folkhälsan. I norra Uppland däremot är det inte lika positivt. Älvkarleby är den minsta kommunen i Uppland (9 100 inv.) Här finns ungdomsarbetslöshet och sämre folkhälsa. Älvkarleby kommun bestämde sig för att göra ett gemensamt åtagande och samarbeta med landsting och polis. En folkhälsokoordinator
anställdes. Till att börja med behövdes en kartläggning göras över vilka mötesforum som fanns för samverkan. Folkhälsokoordinatorn fann två stora forum till att börja med. Uppdragen mellan forumen var svårstyrda. I kartläggningen kom man
även fram till att det fanns inte mindre än 180 olika samverkansgrupper. Det fanns helt enkelt stora problem när det gällde
att samordna.
Ingen visste hur grupperna hade bildats eller hur de avslutades. Man enades om att det fortsättningsvis måste tydliggöras
hur en grupp ska få bli till och riktlinjer kring detta skulle tas fram. Dessutom fanns det en mängd olika arbetsgrupper för
målgrupperna Barn, vuxna och äldre. Samma personer ingick i flera olika grupper. Alla grupper hade egna mål men pratade inte om dem gemensamt någon gång. Det fanns heller ingen gemensam samsyn. Närpolis Matts Norling, Älvkarleby
kommuner och Tierp, kopplades in. Matts saknade struktur i kommunens arbete och föreslog polisens underrättelsemodell
som förebild. Inom polisen har man en enda styrgrupp och sedan undergrupper. Styrgruppen delar ut uppdraget och utvärderar sedan. Rätt resurser i rätt tid är viktigt! Detta passade Älvkarlebys kommun bra eftersom man saknade uppföljning
och utvärdering på det sätt man jobbade.
Älvkarleby kommun och landstinget Gävleborg har numera en enda styrgrupp. Under den finns sedan ledningsgrupper
utsedda. Man kan adjungera in sakkunniga till mötena vid behov. I maj 2013 skrevs överenskommelsen under. Landstinget
är den större av organisationen jämfört med kommunen. Samverkan gör att man inte kan prata illa om varandra! Nu får vi
bättre kontroll och styrning av utvecklingsområden och viktiga frågor som vi bedriver gemensamt inom kommun och landsting. Vi får en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt.
Läs hela presentationen (pdf)
Presentation av koordinator (Youtube)
Strukturvisning (Youtube)
Ljudfil definition närvård
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Våld i nära relationer
Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer
Sedan 1,5 år tillbaka är Carin Götblad regeringens nationella samordnare mot våld
i nära relationer. Samordnarens uppdrag är att åstadkomma en kraftsamling för att
motverka våld i nära relationer och verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i arbetet mot desamma. Projektet avslutas i juni 2014. ”Jag har aldrig haft ett
svårare uppdrag”, säger Carin Götblad med en bakgrund som förskolelärare, jurist och
länspolismästare.
Sverige är det land som kommit längst i världen när det gäller att arbeta med våld i
nära relationer. Trots det utsätts tiotusentals människor i Sverige för våld och förtryck
av någon närstående – och mörkertalet är stort. Det finns tre olika typer av våld i nära
relationer; partnervåld, våld mot barn och hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli
utsatt för våld i en nära relation är skamfyllt. Skammen gör att man tiger och att det är
svårare att anmäla.
Viktiga utgångspunkter är
- effektivt stöd till enskilda
- synliggöra barnen
- effektiv och rättssäker rättsprocess
- arbeta med våldsutövarna
- förändra attityder/beteenden
- våld – en folkhälsofråga
När en person utsatt för våld i en nära relation anmäler möts hon av en labyrint att ta sig fram igenom av företrädare från
samhällets olika områden. Det i en situation där hon befinner sig under stark press.
Carin Götblad ser flera punkter där förändringar måste ske, vissa lagändringar;
- myndigheternas insatser måste samordnas med den brottsutsatte i centrum. Arbetet utgår från individuella handlingsplaner där myndigheterna samplanerar konkret
- gemensamma hot- och riskbedömningar utgör grund
- krav på sekretess tvingar fram arbete i stuprör varvid lagstiftningen måste ändras så att uppgifter, med den utsattes
samtycke, kan delas mellan myndigheter
- i de nationella folkhälsomålen beskrivs arbete för att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla invånare. Minskat våld
i nära relationer bör läggas in som ett av de nationella folkhälsomålen.
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Från problemskapare till
problemlösare
Leo Razzak, nominerad till årets talare och årets affärsnätverkare
Leo Razzak började sitt sociala engagemang i Sharafs Hjältar - en organisation som via
Fryshuset arbetar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Leo Razzak växte upp i Umeå med en pappa från Bangladesh och en mamma från
Piteå. När hans mamma och pappa separerade flyttade han till Botkyrka, Stockholm.
Han var ett socioekonomiskt problem, mor med alkoholproblem och lärare samt far
från Bangladesh med tre utbildningar och attityd att det är ok att röka gräs. För Leo
blev det svårt att hitta sin identitet. I Umeå skulle man vara duktig men i Norsborg var
det inte lika viktigt. Leo började fråga sig vem han egentligen var? Leo kom i kontakt
med Fryshuset och började jobba med ungdomsgrupper. Så småningom fick han mer
ansvar och kontakt med företag och samhällskontakter. Efter en tid började Leo jobba
på Sveriges radio som nyhetsreporter på P3. Hans uppgift blev då att bevaka Sverigedemokraterna vilket inte var det lättaste alltid.
Nu har Leo bestämt sig för att studera film och TV-produktion vid Dramatiska institutet
så i dag är han student igen.Fryshuset växte fram med sin verksamhet utan någon form
av styrdokument och blev en stor mötesplats för olika kulturer och människor i samverkan. - Det är så vanligt att man krånglar till det. Ju färre som förstår desto bättre –
annars lyckas man inte, berättar Razzak.
Anders Carlberg som grundade Fryshuset gav möjlighet till olika grupperingar att kunna vistas i Fryshuset. Hans devis för
att nå fram var: Ta kontakt, var nyfiken och engagera dig! Främja nytänkande!
Anders två värderingar
1. Se möjligheterna! Gör problemskaparna till problemlösare (likt polisen som gick ut på plattan, plockade gängledarna,
utbildade dem och satte tillbaka dem i grupperna när de behövde väktare till fryshuset). Socialt entreprenörskap: En
nazist och en från förorten tillsammans!
2. Skapa genuina relationer. Jag kan inte påverka genom min position utan genom att skapa relation, vara som folk!
- Anders Carlbergs arbete lever vidare och att i dag är Fryshuset en av de mest besökta ungdomsverksamheterna i Sverige.
Här finns skating och basket som stora verksamhetsområden. Glöm inte att vi jobbar för varandra och tror på människors
inre kraft avslutar Leo.
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Fyra röster om konferensen
Anna Creutz,

Politiker i Hälso och sjukvårdsnämnden, Landstinget Östergötland

Viola Ingvarsson

Moderat politiker, Landstinget Östergötland

Vad tyckte du om föreläsningen med
Bi Puranen?
- Jätteintressant kring värdegrund.
Man börjar i fel ände och tror att
man skapar en värdegrund uppifrån.
Kul att höra att ungdomar är oväntat
mer positiva till att yrkesarbeta än
vad man tror och att de har stort
förtroende för sjukvården.

Vad tyckte du om föreläsningen
med Carin Götblad om Våld i nära
relationer?
- Det är ett ämne som berör. Ett jätteallvarligt problem. Jag reagerade
över statistiken som Carin visade
där självmord hade ett högt procenttal. Man tror att krig och våld skulle ha högre procenttal än självmord.

Vad tycker du om konferensen?
- Hittills har det varit mycket bra. Roliga och intressanta
föreläsningar. Mycket humor och det är viktigt för det man
tycker är roligt kommer man också ihåg.

Vad tycker du om konferensen?
- Den är genomgående bra och givande. Mycket hög kvalitet på föreläsarna.

Katarina Hedberg

Hans Fröling

Politiker, ordf. i omvårdnadsnämnden, Söderhamns kommun,

Tjänsteman, Hälso-och sjukvårdsstaben, Landstinget Jämtland

Vad tyckte du om föreläsningen med
Bo Abramsson?
- Det är viktigt med delaktighet i
samhället. Vi måste tillsammans
göra något för att förändra. Abramsson efterlyser modiga politiker vilket
tål att tänkas på.

Vilken föreläsning var bäst?
- Den som berörde mig djupast var
Carin Götblad. Hon berättade om
ett mycket viktigt arbete när det
gäller våld i nära relationer och är
så kunnig.

Vad har du för förväntningar på denna konferens?
- Jag brinner för folkhälsa . Har tidigare studerat till hälsovägledare i Sundsvall. Det är lätt att se bara sin egen del
inom sitt område men viktigt att se att vi måste samverka
både kommuner och landsting.

Vad tycker du om konferensen?
- En bra konferens, femstjärnigt att få höra så många högkvalitativa föreläsare.
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Film frukt och Grönt

Jacke Sjödins rim
Lyssna på Jacke Sjödins lite annorlunda
sammanfattning av föreläsningarna
Kan vi lära något av andra (Bi Puranen)
Den glokala världen är här (Hans Abrahamsson)
Organisation eller organisering - för vem?
(Benny Hjern), Hur ser det ut i verkligheten?
(Ulla Gurner), Kan ni garantera att man möter och inte motar? (Ing-Marie Wieselgren)
Gränslös samverkan - har gett resultat ( Värmland)
Carin Götblad
Samverkan är inte målet - utan medlet (Älvkarleby),
Från problemskapare till problemlösare (Leo Razzak)

Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting satsar tillsammans med övriga
norrlandstingen på att väcka frågan om att äta mer grönt med hjälp av en reklamfilm.
Denna film fick konferensdeltagarna ta del av första dagen. (Se filmen)
Se även:
Bildspel med mingelbilder från konferensen
Programmet för hela Nätverkskonferensen
Dokumentation från workshops
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Stafetten går vidare

Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting säger tack för sig och Nätverkskonferensen 2014 genom att lämna
över stafettpinnen för värdskapet för Nätverkskonferensen 2016 till Region Skåne.

