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Nätverkskonferensen 2008 
Seminarium kring Behov 

Anne Bylund, koordinator i Nätverken Hälsa och Demokrati samt 
Uppdrag Hälsa inledde seminariet med att problematisera kring be-
greppet behov – hur olika bilder vi kan ha och vikten av att diskutera 
begreppet kontinuerligt. 

Norrbotten 
De förtroendevalda i Norrbottens läns landsting ville hitta former för 
att arbeta mer strategiskt och långsiktigt med den framtida hälso- och 
sjukvården – med fokus på befolkningens behov och vårdens innehåll 
och undvika fokus på hus, organisation och strukturer. De ökade sina 
kunskaper kring befolkningen och deras behov samt andra viktiga på-
verkansfaktorer under ett antal seminarietillfällen. Samtidigt med kun-
skapsuppbyggnaden utvecklades också nya arbetsformer samt arenor 
för samtal med bl a stora företagsledningar, bl a LKAB i Kiruna. 

Kent Ögren, landstingsråd, Gunnar Persson från Norrbottens läns 
landsting berättade, tillsammans med Göran Olovsson, LKAB samt 
Stig Starlind, LKAB, om de gemensamma samtal de haft i Kiruna 
och resultatet av desamma som sammanfattades enligt nedan: 

• Ökad förståelse för varandras verkligheter. 

• Ökad kunskap om varandras förutsättningar och ansvar. 

• Nått ett ömsesidigt förtroende. 

• Personliga relationer mellan parterna. 

• Ha informella kanaler som tänkta beslut kan prövas på innan de 
fattas och blir formella. 

• Ett forum för att hålla varandra ömsesidigt tidigt och informellt in-
formerade.  

• Insikt om att även ”hemmaplanen” måste vårdas (landstingets egen 
personal) 

• Vikten om tydligt budskap och tydlig information 

Värmland 
I Värmland har alla 16 kommuner, landstinget samt region Värmpland 
tagit beslut om att gemensamt öka sin kunskap kring befolkningen och 
deras behov.  

De har kraftsamlat kring fyra gemensamma utmaningar: den sårbara 
familjen, psyisk ohälsa, riskbruk och riskbeteende samt äldres hälsa. 
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Omfattningen är fyra seminarietillfällen (lunch – lunch) och deltagar-
na är den högsta politiska ledningen samt den högsta tjänstemanna-
ledningen i kommuner, landsting och regionen. 

Göran Nilsson, regionråd samt Yvonne Lennemyr Region Värmland 
berättade om Värmlands gemensamma utvecklingsarbete.  

Arbetet kommer att omfatta följande områden kopplat till de fyra ut-
maningarna: 

• Demokratiskt styrd vård och omsorg/hälso och sjukvård 

•  Omvärld/invärld 

•  Vad vet vi om befolkningen? 

•  Vad tycker befolkningen? Och vad får den? 

•  Uppföljning/utvärdering 

I arbetet är det viktigt att poängtera att seminarierna ska ge kunskap 
och reflektion, ej ”beslutsfattande”. Man representerar bara sig själv, 
och dialogen är viktig, att lyssna avvakta och ställa frågor. 

Avslutning 
Anne Bylund tackade föreläsarna för att de delat med sig av sina erfa-
renheter och önskade dem lycka till i det fortsatta arbetet. Anne avslu-
tade seminariet med att visa på några framgångsfaktorer i arbetena:  

• Vilja! 

• Mod! 

• Systematik! 

• Struktur! 

• Långsiktighet! 

• Fokus på befolkning och behov! 

⎯ och så att man faktiskt tar första steget! 

 

Anne Bylund 
koordinator 
Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 

anne.natverken@telia.com 
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