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Fram dens nära vård
i Västmanland

 

Så stödjer vi i Västmanland små barn
med utvecklingsrelaterad försening a  få
samordnat stöd och diga insatser
Välkommen på frukostseminarium den 17 mars kl. 07.45
 
Mo agningen för diga insatser, e  projekt inom nära vård omställningen, 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.
 
Vidarebefordra gärna denna inbjudan ll dina medarbetare och kollegor så a  fler
kan ta del av seminariet.
 
Tid: 17 mars klockan 07.45-08.30
Föreläsare: Ingrid Meissner med flera från mo agningen för diga insatser
 
Välkommen a  delta i via länken nedan:
 
 

ANSLUT TILL FRUKOSTSEMINARIET

                 

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 samverkanspartners. Där samlas flera
seminarier som du kan ta del av i efterhand.
 

Nyhetsbrev inom program Nära vård
I det här nyhetsbrevet kan du 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. 
 
 

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET
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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.

 

https://www.regionvastmanland.se/
http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1896&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

