Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa

Nästa aktivitet är ett temaseminarium den 13 juni 2019!
Besök oss gärna på: http://www.natverken.se

Temaseminarium 7 februari och 14 mars 2019
Nätverksåret inleddes med två temaseminarier. Vid dessa träffar har samverkan
och behovsstyrning varit genomgående teman. Vi har också ägnat tid åt att lära
känna nya representanter och påbörjat ett utvecklingsarbete med att uppdatera
Nätverkens handlingsprogram.
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Ordförande
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Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Eva Stjernström
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Koordinator
Ralph Harlid
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Läs minnesanteckningar från temaseminariet 2019-02-07
Läs minnesanteckningar från temaseminariet 2019-03-14

Nätverksgrupper 25 april 2019
Nätverksgrupperna den 25:e april genomfördes som en gemensam work-shop i
samverkan med Prioriteringscentrum. Dagen var mycket välbesökt och
uppskattad. Genom fyra arbetspass tog vi oss ifrån att försöka ta reda på
befolkningens behov av hälso- och sjukvård till att fördela resurser utifrån
behovsbaserade prioriteringar.
Läs minnesanteckningar från nätverksgrupperna 2019-04-25

Nätverkskonferens 2020 i Umeå
Förberedelsearbetet med den 14:e nationella Nätverkskonferensen är igång.
Befolknings- och behovsperspektivet kommer som vanligt vara stommen i
konferensen när vi träffas i Umeå med särskilt fokus på "Tillit i en behovsstyrd
välfärd". Boka redan nu 11-13 februari 2020 i almanackan.

Utvecklingsarbete - prioriteringar utifrån behov
Nätverken har i samarbete med Prioriteringscentrum påbörjat ett
utvecklingsarbete med ambitionen att ta fram en modell för att koppla ihop
behovsstyrning, prioritering, rangordning och resursfördelning i regionernas
budgetprocess. Uppdragsbeskrivning är på väg fram och nätverkens medlemmar
har bjudits in att medverka i arbetet. Resultatet av arbetet kommer att
avrapporteras löpande på Nätverkens träffar men även på Priokonferensen i Höst
och på vår egen konferens i Umeå 11-13 februari 2020.

Nytt från Myva
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Myva, följer upp och analyserar hälsooch sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och
medborgarperspektiv. Myndigheten producerar också en mängd intressanta

rapporter inte minst med koppling till befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
En av de senaste rapporterna heter "Med örat mot marken" vilken särskilt berör
befolknings och behovsperspektivet.
Länk till Myvas rapporter

10:onde Nationella prioriteringskonferensen
10:e Nationella prioriteringskonferensen arrangeras 19-21 november 2019 av
Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samarbete med Region
Stockholm. Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med
prioriteringar inom hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för
kunskapsutbyte.
Läs mer och länk till anmälan

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

