Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Fram dens nära vård
i Västmanland

50% ﬂer 80-åringar om 10 år. Vad gör vi?
Välkommen på seminarium 7 mars kl. 15.00
Vi lever allt längre och med kroniska sjukdomar sam digt
som den psykiska ohälsan i alla åldrar ökar. Vår hälso- och
sjukvård är dock for arande främst anpassad för a ta
hand akut sjuka. Det är bland annat därför vi llsammans,
region och kommuner, behöver ställa om fram dens hälsooch sjukvård för a kunna llgodose de kommande
vårdbehoven.
Omställningsarbetet ll Nära vård pågår och drivs genom e program som håller
ihop de gemensamma delarna som rör både region och kommun. Men
omställningen förutsä er även en kraftsamling i våra organisa oner och kommer
innebära en kulturförändring och förändrade arbetssä i alla våra verksamheter
inom region och kommun. Därför behöver alla medarbetare ha kunskap om vad
omställningen innebär.
Vidarebefordra gärna denna inbjudan ll dina medarbetare och kollegor så a ﬂer
kan ta del av seminariet.
Välkommen a delta i via länken nedan:
LÄNK TILL SEMINARIUM 7/3 kl 15.00

Seminariet är digitalt och spelas in
Seminariet sänds i Microsoft Teams och kommer även a spelas in för a sedan
publiceras på webben för vårdgivare och samarbetspartners.

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.

