
Tema 4
Hur jobbar vi vidare/Vad händer nu?



Vad vill plattformen ?

• Ett nätverk för att i samverkan etablera och utveckla 
förbättringskunskap och -kompetens inom hälso- och sjukvård, 
välfärd och utbildning i syfte stödja utvecklingen av svensk 
hälso- och sjukvård med målet en bättre hälsa i befolkningen.



Hur tar vi vara på det Sommardialogen bidrar med, inte 
minst kontaktnätet, och hur utvecklar vi lärandet mellan 
Sommardialogerna?

Hur involverar vi fler i detta?



Skapa fokusområden att jobba vidare i med 
stöd av plattformen

Uppgiften är att idag utveckla fokusområden där 
nätverkets medlemmar har erfarenheter att dela med 
sig av och intresse av att vidareutveckla för att stödja 
det ömsesidiga lärandet och samarbetet.



Hur?

• Vi utgår från dina egna prioriterade frågeställningar

• Gemensamt sortera prioriteringarna i fokusområden

• Var och en väljer i vilken/vilka grupper du vill vara 
delaktig i

– Formulera syftet med fokusområdet

– Vad vill vi uppnå=mål

– Hur

– När



Prioriteringar

Skriv en frågeställning/område/ämne/arbetsuppgift 
som du brinner för, ett på varje strip.

Sortera och anslå i ett förhandlande med övriga 
deltagare.



Grupparbete 

Samlas i respektive fokusområde och ta fram ett syfte 
som är kopplat till förbättringskunskap, minsta 
gemensamma nämnaren för alla..

Konkretisera vad ni ska åstadkomma och hur ni ska nå 
dessa mål, och vad ska hända när.

Utse en koordinator/samordnare/gruppledare och en 
vice. Dessa ska ingå i plattformens arbetsgrupp.



Spridning!

Dokumentera syfte och mål för att publicera på 
hemsidan.

Första avstämning till arbetsgruppen i slutet av 
september.



Hur engagerar vi fler i nätverket?

• Hemsidan

• Deltagande i grupperna?

• Lokala nätverk?

• ???



Interprofessional.Global facilitates support and exchange  
between interprofessional education and collaborative practice 
(IPECP) networks, establishes relationships with other like-
minded organisations and welcomes and supports new networks 
sharing the same aims and values.

Interprofessional.Global selects institutions to host future
All Together Better Health (ATBH) conferences.

Vision
Our vision is better health for all through interprofessional 
education, practice and research.

Mission
We serve as agents of change, providing global leadership in 
advocating for, collaborating on, promoting, developing, and 
researching IPECP innovation.

Representatives from regional networks, WHO, emerging 
networks, and the organiser of the next ATBH conference 
gathered for three days following ATBH IX in Auckland 
(September 2018) to develop and organise 
Interprofessional.Global. 

JOIN A WORKING GROUP

Working groups are open to all 
who wish to contribute. Join any 
of the following working groups:

1. Academic and Workforce 
development

2. Communications
3. Data repository
4. Finance and Funding
5. Partnership facilitation
6. Policy development
7. Situational analysiswww.interprofessional.global

www.interprofessional.global

http://www.interprofessional.global/


ATBH X
24-27 October, 2020,
Doha, Qatar

Danish Society for Interprofessionel Learning and 

Collaboration in Health Care (IPLS)

TPS-nettverket i Norge

Tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring

SvIPnet 23-24 oktober i Örebro

Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och 

praktik

www.svipnet.wordpress.com

October 2021
Gothenburg, Sweden

Finland, Tiina.Tervaskanto-Maentausta@oamk.fi

Iceland, emerging

www.nipnet.org

http://www.svipnet.wordpress.com/
http://www.nipnet.org/


Ledarskap

“Go to the people. Live with them.

Learn from them. Love them.

Start with what they know.

Build with what they have.

But with the best leaders,

when the work is done,

the task accomplished,

the people will say

'We have done this ourselves.” 

Lao Tzu



www.liu.se


