
                                                                               

 

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                          Medverkande i nätverkssamarbetet (anställd)  

Perusterveydenhuollon yksikkö, VKS X- talo 2 krs / Primärvårdsenheten, VCS X-huset 2 vån. 
Maria Hammar 040 180 1031 maria.hammar@vshp.fi  

Jaana Kalliokoski 040 542 4803 jaana.kalliokoski@vshp.fi  
Sihteeri/ sekreterare Maria Maars 040 167 9070 maria.maars@vshp.fi 

 

VÄLKOMMEN ATT NÄTVERKA 
 
Det regionala nätverkssamarbetet är en samarbetsform som bedrivs mellan enheter inom social- 
och hälsovården och/eller den specialiserade sjukvården i syfte att erbjuda anställda en möjlighet 
att uppdatera och fördjupa sina kunskaper samt skapa viktiga samarbetsnätverk genom att 
bekanta sig med andra enheter enligt ett på förhand planerat program. Som koordinator för det 
regionala nätverkssamarbetet fungerar primärvårdsenheten. 
 
Val av enhet i nätverkssamarbetet 
 
Inom ramen för nätverkssamarbetet kan du, utgående från dina egna mål, välja en enhet som har 
anknytning till dina arbetsuppgifter eller till vård- och servicekedjorna på din enhet. Tillsammans 
kommer du, din förman och Primärvårdsenheten överens om en lämplig enhet och tidpunkt. 
 
Före perioden 
 
Före perioden ska du fylla i en förhandsblankett där du ställer upp egna mål för perioden. Dina mål 
sänds till ifrågavarande enhet, där man sedan utgående från dem gör ett program som du får 
senast i det skede då perioden inleds. Enheten utser också en lämplig handledare till dig. På 
enheten får du underteckna ett sekretessavtal. 
 
Efter perioden 
 
Efter perioden ska du fylla i en elektronisk feedbackblankett, som enligt ditt godkännande skickas 
till din förman och till enheten som du har bekantat dig med.  Tanken är, att du ska berätta vad du 
har lärt dig under besöksperioden för personalen på din egen arbetsenhet. På så sätt kan du för 
egen del bistå till det samarbete som bedrivs i fråga om servicekedjorna.  
 
Övriga praktiska frågor 
 
Perioden är en avlönad fortbildning/arbetssemester. Du får arbetskläder på ifrågavarande 
arbetsenhet, men ta med egna arbetsskor och din namnskylt. Måltider intas på egen bekostnad. 
Den mottagande enheten sköter vid behov om att du får ett klädskåp. 
 
 
Med samarbetshälsningar 
 
Primärvårdsenheten och områdets förmän. 


