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Fram dens nära vård
i Västmanland

Missa inte vårens seminarier:
Västmanlands omställning Nära vård
Få en övergripande bild om vad Nära vård är, varför vi
behöver ställa om vården i Västmanland och var vi beﬁnner
oss nu. Delta i seminariet "50% ﬂer 80-åringar om 10 år".
Det här är e ypperligt llfälle för personer som är mindre
insa a i Nära vård, så du som chef för en verksamhet,
skicka gärna dina medarbetare.
Vill du få en djupare inblick i arbetet mot en närmare vård
från speciﬁka verksamheter så ska du delta i de
områdesspeciﬁka frukostseminarierna.
Save the date - länk ll anmälan i nästa nyhetsbrev
Skriv redan nu in de seminarierna du är intresserad i din kalender och sprid gärna
informa onen ll andra som du tror kan vara intresserade. Länk ll anmälan
kommer i nästa nyhetsbrev i slutet av februari.
Seminarierna är digitala och spelas in
Alla seminarier sänds i Microsoft Teams och kommer även a spelas in för a sedan
publiceras på webben för vårdgivare och samarbetspartners.

50% ﬂer 80-åringar om 10 år. Vad gör vi?
Vi lever allt längre och med kroniska sjukdomar sam digt som den psykiska ohälsan i
alla åldrar ökar. Det är bland annat därför vi llsammans, region och kommuner,
behöver ställa om fram dens hälso- och sjukvård för a kunna llgodose de
kommande vårdbehoven. Omställningsarbetet ll Nära vård är igång och drivs
genom e gemensamt program.

Du som vill få en överblick av omställningsarbetet, anmäl dig ll seminariet, så får du
en bild av var i omställningen vi beﬁnner nu oss.
Två llfällen:
7 mars klockan 15.00-16.00
21 april klockan 15.00-16.00
Föreläsare: Sara Fredin, programsamordnare Nära vård

Så hjälper Västmanland små barn med
utvecklingsrelaterad försening a få
samordnat stöd och diga insatser
Mo agningen för diga insatser startades för familjer med små barn med
utvecklingsrelaterad försening i åldrarna 0–6 . Sedan hösten 2020 har mo agningen
jobbat med a förbä ra mo agandet, samordningen och insatserna för det här
familjerna.
I det här seminariet får du veta hur mo agningen lyckats ge en närmare vård genom
a samverka med pa enten i fokus.
Tid: 17 mars klockan 07.45-08.30
Föreläsare: Ingrid Meissner med ﬂera från mo agningen för diga insatser

Nu kan svårt sjuka barn få vård och stöd i
hemmet i stället för på sjukhuset
Teamet hemsjukvård för barn startade i januari. Anmäl dig ll seminariet så får du
följa med på resan när teamet ger vård och stöd i hemmet ll svårt sjuka barn och
deras familjer.
Tid: 28 april klockan 07.45-08.30
Föreläsare: Evin Rawandi med ﬂera från hemsjukvårdsteamet

Psykisk ohälsa hos vuxna är vanligast i
åldern 65 år och uppåt – så ska våra äldre
i fram den erbjudas psykiatrisk
specialistvård
Äldrepsykiatrisk mo agning startar under våren. Anmäl dig ll seminariet, så får du
veta hur Västmanland kommer erbjuda äldre med psykisk ohälsa adekvat vård
u från sina förutsä ningar och behov. Mo agningen jobbar också med pa ent- och
verksamhetsnära klinisk forskning.
Tid: 19 maj klockan 07.45-08.30
Föreläsare: Johnny Pellas med ﬂera från äldrepsykiatrisk mo agning

Nyhetsbrev inom program Nära vård
Det här är ärde utskicket av e nyhetsbrev där du kan följa utvecklingen av
fram dens nära vård i Västmanland. Brevet riktar sig i första hand ll samtliga
verksamma inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt förtroendevalda i
regionen och kommunerna.
Prenumerera på nyhetsbrevet
Registrera din mejladress för a få nyhetsbrevet direkt i din mejlkorg.
Prenumerera

www.regionvastmanland.se
Vill du inte längre ha e-mail från oss? Klicka här

Fram dens nära vård – e samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta
kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun,
Sala kommun, Skinnska ebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.

