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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 hälso-
och 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

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1863&e=[email]&r=[field1]&h=41CD69B1507F7B1D9681DFBA560C160D
https://www.regionvastmanland.se/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRlNWYwNjAtYjZmYS00NjE0LTkzYTktOWNkMTk2OWFkY2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c27887ed-0f4d-4ffa-88af-239cf9884178%22%2c%22Oid%22%3a%226f9a9779-19db-4a29-8ace-abc049855905%22%7d
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/nara-vard/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/nara-vard/nyhetsbrev-nara-vard/


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.
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