Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa

Kort från ordförande
Läs korta reflektioner från ordföringarna i våra nätverk.
Ulrika Jörgensen och Eva Stjernström

Höstens temaseminarier
Under hösten har hittills två temaseminarier genomförts, 27:e september och 25:e
oktober. Vi har fortsatt fokuserat samverkan inom våra organisationer och med
andra samhällsaktörer men även haft inslag med styrning och ledning utifrån våra
strategiska områden behov, uppdrag och uppföljning.
Nätverket Hälsa och
Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh..
072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg..
0706-52 24 24
Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Eva Stjernström
eva.stjernstrom@liv.se
0705-09 41 57
Koordinator
Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se
0708-16 31 00
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh..
070-584 60 42

Läs minnesanteckningar från temaseminariet 27 september 2018
Läs minnesanteckningar från temaseminariet 25 oktober 2018

Års- och ägarmöte den 6:e december
2018
Den 6:a december håller respektive nätverk årsoch ägarmöte. Kallelse och handlingar skickas ut
en vecka innan mötena. Vi vill också påminna om
vikten av att utse representanter och genomföra
eventuella val i era hemorganisationer.
Väl mött
Ulrika Jörgensen, ordförande Nätverket Hälsa och Demokrati
Eva Stjernström, ordförande Nätverket Uppdrag Hälsa

Fördjupat samarbete med prioriteringscentrum
Nätverkens kärnvärden - Behov - Uppdrag - Uppföljning innebär också ett behov
av prioriteringar. Under hösten har de båda nätverkens arbetsutskott diskuterat
hur vi kan lyfta fram prioriteringar som ett led i en behovsstyrd hälso- och
sjukvård. Vi har sedan tidigare en samverkan med prioriteringscentrum men i
oktober beslutade arbetsutskotten att vi skulle inleda ett fördjupat samarbete. Vi
planerar för att genomföra ett Temaseminarium tillsammans med
prioriteringscentrum i vår. Representanter från prioriteringscentrum kommer också
att bli inbjudna till alla våra nätverksmöten.
Länk till Prioriteringscentrum

Varmt välkommen Ralph!
I förra nyhetsbrevet kunde vi mycket glädjande
berätta om att Ralph Harlid tackat ja till att bli ny
koordinator i Nätverken. Från och med 1 november
är nu Ralph på plats som koordinator på halvtid.
Resterande tid verkar han fortsatt i Landstinget
Blekinge. Ralph har mångårig erfarenhet av

styrning och ledning av hälso- och sjukvård och
kommer närmast från ett uppdrag som
planeringsdirektör i Blekinge. Ralph är också en
erfaren nätverkare och har under flera år varit
ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och
samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Ralph Harlid
0708-16 31 00 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42

