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Beskrivning
Författare: Runo Axelsson.
Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller samverkan för hälsa
och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som forskningsresultat och praktiska
erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan mellan olika professioner och
organisationer inom hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, vård och omsorg för äldre, psykiatri
och miss bruksvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd till utsatta barn och ungdomar samt
samverkan på olycksplatser. Genomgående behandlas olika teoretiska frågeställningar i
samband med organisering, ledning, utveckling och utvärdering av samverkan. Dessutom
behandlas en rad principiella frågor om välfärdssystemets utveckling och betydelsen av
samverkan för att möta de komplexa behoven i det postindustriella samhället.
Ett stort antal forskare från det svenska nätverket för forskning om samverkan medverkar i
denna bok. Det finns även bidrag från norska och danska forskare inom området. Det är
forskare från olika vetenskapliga discipliner. Dessutom medverkar personer med praktisk
erfarenhet av samverkan.
Om samverkan vänder sig till studerande vid universitet och hög skolor samt till personer som
är praktiskt verksamma inom hälso- och sjukvård och andra välfärdsområden, där
gränsöverskridande samverkan blir ett allt viktigare inslag i verksamheten.

Annan Information
Social välfärd ger trygghet och jämlikhet. Social välfärd . Men många delar sker i nära
samverkan med Region Jönköpings län, som ansvarar för folkhälsa och sjukvård. . Dessutom
arbetar flera aktörer tillsammans med övergripande utvecklingsområden som öppna
jämförelser, systematisk uppföljning och e-hälsa.
Beredningen Välfärd verkar inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa
mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens
områden. Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning,
kompetensutveckling och samverkan. Exempel på.
21 feb 2017 . Vi är måna om och beroende av en god kontakt med vår omvärld. Vi vill genom
ett aktivt samarbete med offentlig sektor och näringsliv, bidra till utveckling och förnyelse
inom hälsa och välfärd såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Här finns goda
möjligheter till utveckling genom samverkan.
20 dec 2016 . arbetsliv och välfärd. 1 bilaga. Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. . arbetsliv och välfärd
samt vårdforskning och forskning om åldrande och hälsa, samt i .. till att utveckla modeller
för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och.
22 aug 2016 . Barnens tidiga utveckling, hälsa och välfärd kommer att följas upp från födsel
till skolålder och ända upp i vuxen ålder. Syftet med studien är att få heltäckande information
om samverkan mellan hälsorelaterade, psykologiska, sociala, ekonomiska och pedagogiska
faktorer i barnens utveckling. Studien.
Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller samverkan för hälsa
och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som forskningsresultat och praktiska
erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan mellan olika .
Den strategiska färdplanen ska vara ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt
uppdrag – alltifrån det grundläggande uppdrag som utgår från rege- ringsformen och
myndighetens instruktion – till det årligen återkommande regleringsbrevet. Färdplanen utgår
från den långsiktiga styrningen av myndig- heten och.
respektive att utveckla Norden till en föregångsregion för nya och innovativa digitala
lösningar. - Grön tillväxt, som ska . och ledande region inom området hälsa och välfärd. Kultur och kreativitet för tillväxt, med . Offentliga aktörer kan skapa förutsättningar för
gränsöverskridande samverkan som kan leda till innovativa.
9 Om Samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd redaktör Runo Axelsson Susanna.
Bihari Axelsson Studentlitteratur 2013 kap 21 Styrning och ansvar i utvärdering av
samverkanseffektivitet, Cecilia Lindholm 16 Kostnader för ojämlikhet i hälsa i Västra.
Götaland, En beräkning av vad socioekonomisk ojämlikhet i hälsa.
3 maj 2016 . Samverkan som är till värde och nytta gynnar såväl den regionala som den

nationella utvecklingen. Men det . i hur man kan förstå samproduktion i allmänhet samt i
synnerhet inom hälsa och välfärd, säger Jonas Stier, professor i sociologi och en av
initiativtagarna till boken, som ges ut av Studentlitteratur.
Region Västmanland Innovation vänder sig till alla som har en idé som kan bidra till
utveckling och förbättring inom något av verksamhetsområdena, hälso och sjukvård samt
tandvård. Vi deltar i samverkansprojektet Innovationssluss 2.0 med Region Örebro län,
Örebro universitet och Almi Företagspartner Mälardalen.
18 jan 2017 . Att stödja samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård i
strategiska utvecklingsfrågor är en annan huvuduppgift för verksamheten Samverkan sker i
regionala chefsgrupper och nätverk med olika verksamhetsföreträdare, den sker även med
statliga myndigheter, nationella nätverk,.
processer 2017. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) utlyser medel för en
särskild satsning om . kunskaper och erfarenheter som behöver tas till vara i utvecklingen av
verksamheterna. Det tar vidare för . fler utlysningar. Finansierade projekt förväntas delta i
gemensamma aktiviteter för samverkan och.
I samverkan med SKL bjuder VästKom in till ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan
utveckla och effektivisera välfärden genom att använda digitaliseringens möjligheter! Sveriges
. Från att hittills haft fokus på e-hälsa, kommer bolaget successivt att också jobba med
exempelvis skola, omsorg och samhällsbyggnad.
13 sep 2016 . Vid Uppsala universitet pågår mycket forskning som berör centrala
välfärdsfrågor, till exempel: hållbar samhällsutveckling, arbetslivets organisering och hälsa,
vårdens och skolans professioner, medborgarinflytande, segregering, avfolkning och
civilsamhällets roll i förhållande till staten. Det inte ovanligt att.
1 jun 2017 . Genom Vårdsamverkan Skaraborg samarbetar Skaraborgs Kommunalförbund
också lokalt med sjukhusen och Primärvården i Skaraborg. Arbete inom utvecklingsområde
Välfärd ska fokusera på följande fyra målgrupper: Äldre; Barn och unga; Psykiatri/Missbruk;
Funktionshinder. Till höger på sidan kan du.
Förord. Inledning. Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ. Var går gränsen för det
offentliga åtagandet? Sjukvården finansieras i huvudsak med skatter. Även
äldreomsorgssystemet är komplext. Samverkan och samordning mellan stat, kommun och
landsting. Välfärdssystemens utveckling. Privat sjukvårdsförsäkring.
4 dec 2015 . . kan arbeta tillsammans för social hållbarhet. Samverkan är nyckeln, och fokus
är på de lokala sammanhangen och nära möten. . Idag vet vi att ingenting är viktigare för
långsiktig ekonomisk utveckling än investeringar i människors hälsa, utbildning och välfärd.
Dagen är startskottet för en vidare kampanj.
Samverkan som samhällsfenomen - några centrala frågeställningar. Axelsson, R. & Axelsson,
S. B. 2013 Om samverkan - för utveckling av hälsa och välfärd. Axelsson, R. & Bihari
Axelsson, S. (red.). 1 udg. Lund: Studentlitteratur, s. 17-38.
On Dec 1, 2013 Runo Axelsson (and others) published: Om samverkan - för utveckling av
hälsa och välfärd.
Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram
samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamhet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska eftersträva en jämn könsfördelning i
beredningsorganisationen. Förordning (2013:422).
Utvecklingen av vår kommun beror till stor del på hur vi förmår att förvalta, . skapa stödjande
miljöer för hälsa blir en viktig utgångspunkt i sammanhanget. . välfärdssystem. Det finns i vår
kommun stora möjligheter till bättre samordning och samverkan mellan olika myndigheter.
Denna skrift är en överenskommelse på.

Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång,
befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och
teknisk utveckling ställer nya krav på . Utbildningen ges vid Jönköping University sedan 2009
och genomförs i samverkan mellan praktik och.
Ansats och metoder: Studien har bedrivits genom deltagarorienterad aktionsforskning inom
hälso- och sjukvården i Hässleholm. Aktörer på verksamhetsfältet har strävat efter att utveckla
samverkan för att tillsammans kunna utveckla närsjukvård. Forskningen har genererat
kunskap utifrån lokala omständigheter att tjäna.
att bidra till en hållbar välfärdsutveckling i bostadsområden med särskilda behov av insatser;
att genom en fördjupad samverkan utveckla områdena och genomföra strategiska insatser för
delaktighet, inflytande och hälsa; att främja samverkan mellan lokal och nationell nivå; att
genom gemensamma FoU-insatser främja.
Om MKHV Är ett samarbete med Samhällskontraktet, d.v.s. Eskilstuna kommun, Västerås
stad och MDH. Projektets målsättning är att öka och förbättra samverkan mellan parterna. Det
övergripande målet med MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och
forskning inom området hälsa, välfärd och socialt.
Att främja bättre psykisk hälsa och motverka den ökande psykiska ohälsan är utifrån ett
folkhälsoperspektiv, en av sociala välfärdens största utmaningar. Förutom . Syftet med
insatsen är att identifiera och utveckla samverkansstrukturer som stödjer personer med
psykisk ohälsa att komma vidare till lönearbete eller studier.
Trygga barn/vuxna och äldre är en bra grund för utvecklingen av vår region. Vi vill också
sträva mot en jämlik och jämställd social välfärd. Grundstrukturen i länet till stöd för
kunskapsutveckling bygger på en upparbetad regional samverkan mellan kommunernas
socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård, landstinget och.
23 jan 2017 . Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om en
handlingsplan 2017–2019 för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025.
Socialtjänst och psykiatri. Regional överenskommelse om psykisk hälsa.pdf. Filstorlek: 3,69
Mb. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommuner i Kalmar
län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre 2013.pdf. Filstorlek: 655.
Inom allt fler välfärdsområden lyfts behovet av samverkan och samordning för att nå
framgång. Bland de senaste är Kommissionen för jämlik hälsa och Delegationen mot
segregation. Frågor som sällan besvaras är HUR samverkan ska gå till och hur ska den hålla
över tid. Hur kan vi utveckla välfärden genom en bättre.
29 nov 2017 . För att möta de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför är tillit och en
fungerande samverkan mellan professioner en förutsättning. . management, och Susanna
Bihari Axelsson, psykolog,kommer under eftermiddagen att ur olika vinklar belysa
”samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd”.
Jämför priser på Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd (Häftad, 2013), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Om samverkan - för utveckling av hälsa och välfärd (Häftad, 2013).
blåljusorganisationer. Nordic Organization Studies. 15(3): 34–64. (ISSN: 1501-8237). 1).
Berlin, J. Carlström, E. (2013). Från mekanistisk till organisk samverkan mellan
blåljusorganisationer. (s. 237-254). I: Axelsson, R & Bihari-Axelsson, S. (red.) Om samverkan
– för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur.
Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd. Runo Axelsson, Susanna Bihari
Axelsson. Häftad. Studentlitteratur AB, 2013-12-10. ISBN: 9789144085227. ISBN-10:
9144085222. Priser för 1 ex. Ändra Antal.

Samverkan start · Utveckling samverkan · Välfärd Gävleborg · Politisk organisation; Nätverk
välfärd. Gemensamma utgångspunkter · Politisk organisation · Nätverk välfärd · Utskott ·
Styrgrupp välfärd · Tjänstemannaorganisation · Samverkansgrupper.
29 maj 2017 . MKHV omfattar fältet hälsa och välfärd med det yttersta målet att bidra till
verksamheternas utveckling genom kompetensutveckling och forskning inom socialtjänst och
vård och omsorg. Vi har hållit på sedan 2008 och det råder inget tvivel om att vi fått många
erfarenheter och kunskaper om samverkan.
Nätverket för eHälsa samordnar Östergötlands eHälsoarbete i samverkan mellan samtliga
kommuner och Region Östergötland. . möjligheter i syfte att underlätta för människor att
uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet.
Området välfärd omfattar äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, eHälsa, folkhälsa och integration. Syftet är att utveckla
gemensamma strategier med visionen att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska vara ett
område med bra förutsättningar att bo, arbeta.
Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Utveckla och
stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet. Säkerställa och
utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och
landstinget. Prioritera mellan utvecklingsområden.
Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av
familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och
till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning,
utveckling, ackreditering mm. Under 2018 erbjuds utbildning för.
Kunskaper om arbetsmiljön utifrån ett salutogent perspektiv är bristfälligt inom kontaktyrken
med högre medellång utbildning inom hälsa och välfärd varför det . 1) predicera möjliga
hälsofrämjande faktorer under studietiden av betydelse för ett hållbart arbetsliv, 2) kartlägga
eventuell utveckling av hälsofrämjande faktorer.
Om samverkan : för utveckling av hälsa och välfärd (2013). Red. Runo Axelsson & Susanna
Bihari Axelsson. Boken presentarar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller
samverkan för hälsa och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som
forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan.
Jämlik hälsa är ett område som spänner över hela välfärdssystemet och därför kräver en god
tvärfunktionell samverkan på alla beslutsnivåer. Syftet med . Indikatorerna ska skapa underlag
för att gemensamt följa utvecklingen inom jämlik hälsa i Norden och underlätta
erfarenhetsutbyte mellan länderna. Projektledare: Else.
samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur. •. Carlén, M., och
Löfström, M. och Theandersson, C (2014) Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg. Rapport nr. 34. Högskolan i Borås: FoU Sjuhärad. ISBN 978-91-85025-30-5. •.
Löfström, M. (2010). Samverkan och gränser. Studier av.
13 sep 2017 . Den svenska välfärdsstatens framväxt. Hälsa och välfärd i ett
livscykelperspektiv. Gamla svartvita foton på barn. Föreläsning, 350-årsjubileum. Under 2017
ger Ekonomihögskolan en seminarieserie då skolans forskare delar med sig av sin kunskap.
Serien heter "Ekonomihögskolan gör skillnad" och pågår.
utvecklingen mot ökade krav på samverkan, vilka hänger samman med faktorer som
förändrade familjestrukturer .. att mäta och värdera hur samverkan utvecklas, för att studera
om det förekommer skillnader mellan de olika parternas ... i Axelsson & Bihari. Axelsson Om
samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd.
8 mar 2017 . att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna .

Samverkan både inom och utom kommunen är viktigt och det krävs en utvecklad organisation
med rätt kompetens där ett processorienterat arbetssätt är centralt . inom e-hälsa i Östergötland
och aktivt delta i nationell utveckling.
Nätverkets arbete har bland annat resulterat i forskningsinventeringar, vetenskapliga artiklar,
bokkapitel och en gemensam antologi om samverkan. Axelsson och Bihari-Axelsson (red.)
2013. Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur. Läs mer.
Nätverket för samverkansforskning. ||.
Samverkansprojekt – om att konstruera gränser. I Axelsson, R. och Bihari Axelsson, S. (red)
Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur. Andersson, J.,
Löfström, M. Bihari Axelsson, S. and Axelsson, R. (2012). Actor or arena: Contrasting
translations of a law on interorganizational integration.
Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. Kunskapsbaserad och innovativ utveckling för hälsa
och välfärd. – ett urval av regeringens vidtagna åtgärder. P ro d u k tio .. Regeringen tillsatte
2010-2012 ett välfärdsutvecklingsråd för att ge regering- . nadsföras i samverkan med brukar-,
pensionärs- och anhörigorganisationer.
kompetenscentrum for hälsa och Välfärd. Ärendebeskrivning. Västerås stad har tillsammans
med Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola sedan 2009 bedrivit ett gemensamt
utvecklingsprojekt,. Samhällskontraktet. Ett övergripande' syfte med projektet har Varit att
stärka samverkan mellan forskning och praktik.
3: Infrastruktur. för. välfärd. Insatser och aktiviteter inom insatsområde 3 ska bidra till att: •
utveckla och trygga kvaliteten i hälso- och sjukvården Ansvar: Social- och . NordForsks
rådgivargrupp “NORIA-net Register” och de åtgärdspunkter som lades fram under sessionen
inom hälsa och välfärd på konferensen “Joint Nordic.
Socialstyrelsens föreskrifter God vård samt God kvalitet i socialtjänsten definierar viktiga
målområden för hälsa och välfärd, som återspeglas i utbildningens innehåll. Vi lär genom att
göra. Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång,
befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer.
Samverkan för hälsa och välfärd. • Äldrevård och äldreomsorg. • Arbetslivsinriktad
rehabilitering. • Psykiatri och missbruksvård. • Stöd till utsatta barn/ungdomar. • Integrerad
hälso- och sjukvård. • Andra välfärdstjänster och samhällsfunktioner.
En god samhällsutveckling, hälsofrämjande organiserade och hållbara livsvillkor för
människor är avgörande för välbefinnande och välfärd för individer, . Socialtjänsten inom
Gävle Kommun och Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv satsar gemensamt
på ett samarbete för att utveckla en hållbar struktur för.
Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller samverkan för hälsa
och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som forskningsresultat och praktiska
erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan mellan olika professioner och
organisationer inom hälso- och sjukvård,.
mobil +358 (0)44 780 5814 linda.kass@novia.fi. Mirva Salokorpi Projektledare Fokusområde:
Fartygssimulation, Åbo mobil +358 (0)44 762 3532 mirva.salokorpi@novia.fi. Annika
Wentjärvi Forsknings- och utvecklingsledare inom social- och hälsovårdsområdet.
Fokusområde: Hälsa och välfärd , Vasa mobil +358 (0)44 780.
23 nov 2017 . Detta innebär bland annat utveckling av forskningsstrategier inom ämnet och
forskningsprofilen Hälsa och Välfärd, ledning av arbetet med forskningsansökningar och
handledning av doktorander. Arbetet innebär också utveckling av samverkan med olika
samarbetspartners och andra forskningsmiljöer.
Den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social
ekonomiGöteborgs lokala Överenskommelse om samverkan arbetades fram . Genom

Överenskommelsen skapas förutsättningar för en effektivare samverkan, vilket ger
synergieffekter för många av stadens sektorer och välfärden i Göteborg.
Elva miljoner till forskare inom hälsa och välfärd. 11 oktober 2016 . Finns det genusskillnader
i hur pojkar och flickor tolkar enkäterna och upplever psykisk hälsa? Kunskapen från
projektet . Studien undersöker i vilken grad barns och föräldrars medieanvändning påverkar
barnens tidiga utveckling. En huvudfråga handlar.
13 okt 2017 . Start » Verksamhet » Hälsa och välfärd » Samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård . Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om
samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om
tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt.
26 okt 2016 . På dagens möte presenterade Region Hallands ledning den årliga
omvärldsspaningen, Tillväxt och Välfärd. . Mindshift – Från hälso- och sjukvård till hälsa;
Håll i och håll ut – Långsiktiga perspektiv; Följ utvecklingen och våga prioritera;
Samplanering, samverkan och processer för invånarens skull.
28 okt 2016 . Kunskapsintensiva företag har en nyckelroll för Sveriges konkurrenskraft.
Tillgången på kompetens och ny kunskap är centrala faktorer för framgång. Universitet och
högskolor har här en nyckelroll – både genom högre utbildning och forskning. Hur kan
dagens samarbete mellan kemiinstitutioner och.
bildandet av Region Örebro län orga- niserades folkhälsofrågorna i regional utveckling,
välfärd och folkhälsa samt i regionkansliet, hållbar utveckling. Politiskt hamnade ansvaret för
folk- hälsofrågorna år 2016 i Regionssty- relsen och dess fokusberedning för folkhälsa.
Samverkan mellan länets kommuner och regionen.
28 nov 2017 . Framtidens djurhälsa och djurvälfärd var under åren 2011-2017 en
tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet som initierade, stärkte
och samordnade forskning och utveckling inom området djurhälsa och djurvälfärd.
Frågeställningarna har från sommaren 2017 breddats och.
Buy Om samverkan - - för utveckling av hälsa och välfärd 1 by Runo Axelsson, Susanna
Bihari Axelsson (ISBN: 9789144085227) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and
free delivery on eligible orders.
Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd; Utveckla och stärka
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet . Visionen
kompletterades i januari 2017 med en handlingsplan, med en gemensam styr- och
samverkansstruktur som ska driva den digitala utvecklingen framåt.
Samverkan med omvärlden är en viktig del av verksamheten vid Akademin för hälsa och
välfärd. På akademin strävar vi . uppdragsutbildningar. Företag och myndigheter väljer ofta att
kompetensutveckla sin personal genom skräddarsydda utbildningar som tas fram tillsammans
med våra kompetenta lärare och forskare.
Rapporten tar utgångspunkt i den kommunala verksamheten och vårdteam som består av
biståndshandläggare, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Syftet med
rapporten är att genom aktionsforskning bidra till en kunskapsöverföring som skapar
förutsättningar för bättre relationer mellan olika.
på lokal nivå utveckla välfärden genom finansiell och politisk samordning. Att stödja
kommuner och landsting att utveckla välfärden genom finansiell samordning med
försäkringskassan och arbetsförmedlingen för ett bättre re sursutnyttjande är en viktigt fråga
för förbundet. Det behövs ett samlat och sammanhållet ansvar för.
28 apr 2016 . En stor framgångssaga – men samtidigt: Fragmentisering. Sektorisering
(stuprör). Brist på övergripande, holistiskt perspektiv. (Johansson 2013, i Axelsson & Bihari
Axelsson Om samverkan – för utveckling av hälsa o välfärd).

3 mar 2015 . AFA Försäkring finansierar en rad större forsknings- och utvecklingsprogram
som rör aktuella arbetsmiljöfrågor och problem, bland annat om företagshälsovård,
rehabilitering och kemiska ämnen i arbetslivet. Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd) är en statlig forskningsfinansiär som stödjer.
Forskning, utveckling och innovation på Arcada . Behovet av kontinuerlig och djup
samverkan mellan utbildning och forskning behövs bl.a. för att bereda studenterna för ett
kunskapsbaserat arbetsliv i snabb förändring, där studenterna även ska ha beredskap och
kunskap för att skapa . Institutionen för hälsa och välfärd.
Underlag till förstudie om infrastruktur för psykisk hälsa. 4 (114). Stöd till utveckling i
Blekinge län och länets kommuner. Samlad bedömning. I Blekinge saknas idag ett
länsgemensamt forum för politisk samverkan inom gemensamma välfärdsfrågor. Diskussioner
kring att forma sig i ett sådant gemensamt forum har dock.
som regeringens utsedda ordförande för Tillitsdelegationen, vars syfte är att arbeta för ökad
tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. 12.00-13.00 Lunch. 13.00–
15.45 Om samverkan för utveckling av hälsa och välfärd. – Om organisering och utvärdering
av samverkan. Runo Axelsson, med bakgrund.
30 jan 2014 . I boken Om samverkan: för utveckling av hälsa och välfärd medverkar många
av de ledande samverkansforskarna i Sverige. Tillsammans bidrar de till att utveckla hälsooch sjukvården, både genom att beskriva sina erfarenheter från samverkansprojekt eller, som i
Jens och Oves fall, ge nya teoretiska.
Institutet för hälsa och välfärd är det forsknings- och utvecklingsinstitut, som förser statliga
och kommunala beslutsfattare med forsknings- och utvärderingsresultat Institutet fungerar
som sakkunnighetsmyndighet inom området (Institutet för hälsa och välfärd, 2012). I den
finska Hälso- och sjukvårdslagen från 2010 (Finlands.
Programmet vänder sig till dig som vill bidra till morgondagens hälsa, vård, omsorg och
socialt arbete. Programmets upplägg ger möjlighet att ta ut filosofie magisterexamen efter 2 år,
omfattande 60 hp. År 1 och 2 läses på halvfart och år 3 på helfart. Hälsa och välfärd är starkt
sammanflätade med samhällsutvecklingen.
Huvudnavigering. Start · Vård & hälsa · Tandvård · Forskning · Arbete & utbildning ·
Regional utveckling · Politik · Om oss. Du är här: Region Örebro län / Vård & hälsa / För
vårdgivare / VVF - Samverkansportal för Vård, välfärd och folkhälsa.
11 okt 2017 . Gemensam organisation för samverkan. Samverkansorganisationen består både
av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting. Därtill
har ett . Ett samordningskansli har uppgiften att stödja drift och utveckling av den nya styroch samverkansorganisationen.
Axelsson, Runo and Susanna Bihari Axelsson "Samverkan som samhällsfenomen - några
centrala frågeställningar". and Axelsson, Runo Bihari Axelsson, Susanna (ed.). Om samverkan
- för utveckling av hälsa och välfärd. 1 udg., Lund: Studentlitteratur. 2013. 17-38.
10 dec 2013 . Boken presenterar olika bidrag till kunskapsutvecklingen när det gäller
samverkan för hälsa och välfärd. Det handlar om teoretiska bidrag såväl som
forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan. Boken behandlar samverkan
mellan olika professioner och organisationer inom hälso- och.
4 dagar sedan . A. Eriksson och L. Dellve, "Samverkan i förbättringsarbete inom sjukvård," i
Om samverkan : för utveckling av hälsa och välfärd, Runo Axelsson och Susanna Bihari
Axelsson red., 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014, s. 91-106. [33]. L. Dellve et al., "Lean i
hälso- och sjukvården," i Lean i Arbetslivet, Per.
22 sep 2017 . Nypris: 550 kr Praktiskt taget oanvänd bok. Fint skick Finns inga
understryckningar eller annat kladd i boken.

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelningen mellan
olika grupper och områden. En viktig folkhälsofråga är att främja de faktorer som medverkar
till en god hälsa och som vi, som enskilda individer, i ett samhälle har begränsade möjligheter
att påverka. Det kan till exempel handla om.
2 feb 2017 . För att bidra till att skapa en effektivare vård och omsorg samt tillväxt för företag
som verkar inom välfärds- och hälsosektorn så har Västmannarådet, inom ramen för
Länsstyrelsens näringslivsutvecklingsprogram, Affärsplan Västmanland, beslutat att Välfärd
och Hälsa ska vara ett prioriterat.
Anell A , Mattisson O, (2009) Samverkan i kommuner och landsting. En kunskapsöversikt.
Lund: Studentlitteratur. 142 s. Axelsson R, Bihari Axelsson S, (2013) Om samverkan – för
utveckling av hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur. 367 s. Danermark B, Kullenberg C,
(2006) Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform.
MalMös väg Mot en hållbar fraMtid. hälsa, välfärd och rättvisa. redaktörer: Mikael ..
utvecklingen? Kommunstyrelsen i Malmö valde att tillsätta en kommission som fick i uppdrag
att föreslå åtgärder för att minska den ojämlika hälsan i Malmö genom att göra de ... tionen,
rutiner för samverkan, styrning, i syfte att stärka och.
Politisk Samverkan Skaraborg, PSS, är en mötesplats för samråd, samverkan, dialog, ledning,
förvaltning och utveckling. PSS kan forma de gemensamma politiska uppdragen och utgöra
ramen för Vårdsamverkan Skaraborg. PSS kan bidra till en gränsöverskridande verksamhetsoch kunskapsutveckling med beaktande.
Hälsa och välfärd är starkt sammanflätade med samhällsutvecklingen. Resurstillgång,
befolkningsstruktur, reformer och nya styrformer tillsammans med en snabb medicinsk och
teknisk utveckling ställer nya krav på ledning och ledare. . högskola, landsting och kommuner
i samverkan, ser masterutbildningen som en unik.
inför det fortsatta utvecklingsarbetet som har aktualiserats i dessa sammanhang. Genomgång
av litteratur. Litteraturgenomgången bygger på en kontinuerlig bevakning av olika
vetenskapliga tidskrifter om organisation, hälsa och välfärd, samt tidskrifter med speciell
inriktning mot samverkan, till exempel International Journal.
6 maj 2016 . Några av de aktörer som deltar i samverkan inom nationell e-hälsa är: .
Socialstyrelsen har i uppdrag att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och
omsorg. De har också ett . Deras roll inom e-hälsa är att stödja de idéburna utförarna i att
kunna delta i och bidra till e-hälsoutvecklingen.
7 dec 2017 . Digital Hälsa har intervjuat Anna-Lena Nilsson, projektledare för RUVeS, som
arbetar för att utveckla ehälsomarknaden i Linnéregionen. I projektet RUVeS (Regional
Utveckling inom Välfärdsteknik och e-hälsotjänster i samverkan) träffas Landstiget i Kalmar
län, Kalmar kommun, eHälsoinstitutet och.
Villkor för att må bra: • Tillhörighet-sammanhang. • Begriplig tillvaro. • Förutsägbarhet. •
Situationer kan påverkas. • Fritt efter Aaron Antonovsky. Björn Wickström
bjowic@gmail.com. Alternativ beskrivning-färdväg. Utveckling-växande.
12 sep 2017 . Anders Nelson tillträder den 1 oktober och lämnar sitt uppdrag som chef för
Högskolans akademi för hälsa och välfärd. – Jag ser samverkansområdet som ett viktigt fält
för högskolesektorn att utvecklas vidare inom. Högskolan i Halmstad är redan stark på
samverkan, men kan bli ännu bättre, säger Stephen.
31 okt 2017 . . och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet. I början på 2017 kom företrädare för regeringen
och Sveriges kommuner och Landsting överens om en handlingsplan för samverkan vid
genomförande av Vision e-hälsa 2025.

www.du.se/sv/forskning/halsa-och-valfard/
barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och elevhälsa, dessa analyserades utifrån tematisk . som kommer av barns snabba utveckling gör att det
blir extra viktigt att samverkan kring barn kommer igång . blivit en alltmer central faktor i utvecklingen av den gemensamma välfärden (Axelsson. &
Bihari Axelsson, 2006).
Målen för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa under 2016-2017 är uppdelade i . för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och
välfärd samt utveckla .. Samverkan. Behov av samverkan inom området välfärdsteknologi och eHälsa är stort både lokalt, regionalt och nationellt.
Nedan finns en bild på aktuell.
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