Anmälan
är öppen

Tillit i en välfärd utifrån behov
Välkommen till 14:e nationella nätverkskonferensen 2020, 12–
13 februari, på Folkets hus i Umeå.
Du är välkommen till två spännande dagar med temat: Tillit i en välfärd utifrån behov.
Vi utbyter kunskap och för dialog kring temat och belyser samverkan mellan välfärdens
aktörer och vikten av tillit för att få önskade resultat. Konferensen är en mötesplats för att
diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från hela landet.
Anmäl dig här. Konferensavgift: 3 895 kronor (exklusive moms).
Konferensen vänder sig främst till dig som har ledande position som förtroendevald eller
tjänsteperson i välfärdssektorn eller motsvarande, men även till dig som har intresse av
att utveckla välfärden i regioner och kommuner.
Region Västerbotten är värd för konferensen.
Nätverket Hälsa och Demokrati och Nätverket Uppdrag Hälsa arbetar med styrning-, lednings- och uppföljningsfrågor ur
ett befolknings- och behovsperspektiv. För mer information om nätverken eller konferensen besök www.natverken.se

Program
11 februari
Klockan 18.00 (kvällen före konferensen) bjuder Umeå kommun och Region Västerbotten in till
välkomstmingel och guidning på Guitars the museum.

12 februari
09.00 Registrering och kaffe
10.00 Inledning och välkommen till Nätverkskonferens 2020, Peter Olofsson och Maria Falck
10.10 Att leda med tillit, Peter Örn
11.15 Presentation av parallella seminarier dag 1
15 min introduktion till respektive seminarium

12.00 Lunch, utställningar

13.15 Parallella seminarier del 1
1. Samarbete och tillit för en hållbar välfärd, Laura Hartman
2. Invånarnas tillit till välfärdssystemet, Martin Sande
3. Medias betydelse för tillit till systemet, Ola Nordebo

14.15 Parallella seminarier del 2

1. Samarbete och tillit för en hållbar välfärd, Laura Hartman
2. Invånarnas tillit till välfärdssystemet, Martin Sande
3. Medias betydelse för tillit till systemet, Ola Nordebo

15.15 Kaffe, monterutställningar

15.45 Tillitsresan för världens bästa hälsa, Lars Weinehall och Maria Falck
19.00 Mingel och middag, underhållning

13 februari
08.30 Moderator Maria Falck hälsar god morgon och startar dagen
08.45 Att leva i två världar – hälsan påverkas av tilliten till hälso- och sjukvården, Laila Daerga
09.30 Kaffe, utställningar
10.00 Innovation för att främja hälsa - tillit hos befolkningen vår främsta tillgång, Jenni Nordborg
10.50 Parallella seminarier del 3

1. Politiska prioriteringar för att öka tillit till systemet, Nätverket och PrioCentrum
2. Frigör invånarkraft och öka befolkningens tillit till vården, Anette Nilsson
3. Etiska utmaningar kopplade till innovation och forskning för en bättre hälsa, Anders Blanck

12.00 Lunch
13.00 Betydelsen av tillit för medicinsk kvalitet och upplevd hälsa, Margareta Kristensson
13.45 Gott ledarskap föder framgång, Hanna Marklund
14.30 Stafetten går vidare till arrangör för nätverkskonferens 2022
Avslutning, kaffe

Programinnehåll sessioner och talare
Tisdag 11 februari

Klockan 18.00 bjuder Umeå kommun och Region Västerbotten in till välkomstmingel och guidning på
Guitars the museum. https://www.guitarsthemuseum.com/static/sv/80/images/guitars_sve.pdf

Onsdag 12 februari
Att leda med tillit

Tillit har många perspektiv som alla behövs för att nå önskade resultat. Hur kan ledarskapet bidra till
tillit mellan invånare och förtroendevalda, mellan profession och beslutsfattare och mellan aktörer i
välfärden?
Medverkande: Peter Örn, tidigare politiker med lång erfarenhet som ledare i näringsliv och
civilsamhälle. Peter arbetar idag med ledarskap och hållbar samhällsutveckling.

Parallella seminarier – Samarbete och tillit för en hållbar välfärd

Tillit behöver genomsyra hela styrkedjan från beslut på nationell nivå till genomförandet i regioner och
kommuner. Men hur åstadkommer vi det?
Medverkande: Laura Hartman, docent i nationalekonomi och hållbarhetschef i Uppsala kommun
med erfarenhet från arbetsmarknad, välfärdssektor, hälsa och utbildning.

Parallella seminarier – Invånarnas tillit till välfärdssystemet

Den ökande komplexiteten i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården gör att ledning och
styrning måste ta ett nytt grepp där dialog och tillit har en allt viktigare roll. Är medskapande
samverkan framtidens arbetssätt?
Medverkande: Martin Sande, grundare av Dialogues. Han är initiativtagare till Sverigestudien som
mäter attityder, normer och värderingar i våra organisationer.

Parallella seminarier – Medias betydelse för tillit till systemet

Media har en viktig roll för invånarnas tillit till välfärdssystemet genom sin granskande roll och som
forum för debatt. Vad händer när tilliten till media förändras? På vilket sätt kommer sociala medier
att förändra medias roll som trovärdig samhällsgranskare?
Medverkande: Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Umeå.

Tillitsresan för världens bästa hälsa

Västerbotten har en vision om världens bästa hälsa och friskaste befolkning 2020. Det är dags för
summering. Hur har det gått? Vad har vi gjort?
Medverkande: Lars Weinehall, professor vid enheten för epidemiologi och global hälsa och Maria
Falck, enhetschef för folkhälsoenheten, Region Västerbotten.
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Torsdag 13 februari
Att leva i två världar– hälsan påverkas av tilliten till hälso- och sjukvården

Renskötande samer har lågt förtroende för personal inom hälso-och sjukvården. Det beror på både
kulturella och individuella faktorer. Hur påverkar det hälsan långsiktigt?
Medverkande: Laila Daerga, Medicine Doktor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
Region Västerbotten.

Innovation för att främja hälsa

En stark life-science-sektor bidrar till ökad kunskap, bättre hälsa och omsorg. Det finns en enorm
kompetens hos akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Dessa krafter måste samordnas och
effektiviseras om vi ska klara de stora hälsoutmaningarna.
Medverkande: Jenni Nordborg, tidigare avdelningschef för Hälsa på Vinnova är regeringens utsedda
samordnare för life-science.

Parallella seminarier – Politiska prioriteringar för att öka tillit till systemet

Ett praktiskt användbart arbetssätt för politisk rangordning av behov.
Medverkande: Staffan Carlsson och Ralph Harlid från Nätverket. Barbro Krevers, Karin Bäckman och
Lars Sandman från PrioCentrum, Linköping

Parallella seminarier – Frigör invånarkraft och öka befolkningens tillit till vården

Hur kan vi skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv
som utgångspunkt?
Medverkande: Annette Nilsson, konsult, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Parallella seminarier – Etiska utmaningar kopplade till innovation och forskning för en bättre
hälsa

Läkemedelsutredningens betänkande lyfter frågan om behovet av en översyn av den etiska plattform
som är grunden för prioriteringar i vården och som tillämpas av TLV , NT-råd m fl.
Den berör frågan om vårdens utmaningar i stort där innovationer kan bidra till bättre effektivitet
men också nya kostnader relaterade till bättre utfall.
Vi för en diskussion om etiska aspekter som följer av de prioriteringar som kommer att behöva göras.
Medverkande: Anders Blanck, vd för läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Betydelsen av tillit för medicinsk kvalitet och upplevd hälsa

För att vi ska få önskade effekter i form av bättre hälsa behöver vi diskutera hur kopplingen mellan
styrsystem, stödsystem och stödfunktioner ser ut.
Medverkande: Margareta Kristensson, professor emeritus och ledamot Nationella Kommission för
jämlik hälsa.

Gott ledarskap föder framgång

Att våga pröva trots osäkerhet och att lära av såväl framgång som motgång kräver gott ledarskap.
Hur kan vi använda motgångar för att nå våra mål? Hur behåller vi motivationen när det är tungt?
Medverkande: Hanna Marklund – fotbollsspelare med 118 landskamper för Sverige är en erfaren
föreläsare och processledare i ledarskap.
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