
Välkommen till Nätverkskonferensen 
i Uppsala den 6–7 februari 2008!

Vårt gemensamma uppdrag är hälsa och vård.
Vad behöver styras? Hur skapar vi en bra helhet?

Träffa kollegor från kommuner och landsting i hela landet, 
lär av deras erfarenheter och berätta om dina. 

 

slutversion av programmet
reviderat den 29 januari 



Onsdagen den 6 februari
Konferensens moderator är Gabriella Ahlström, frilansande journalist med inriktning 
på samhällsreportage och kulturjournalistik.
Ett stort antal förtroendevalda och tjänstemän från hela landet medverkar.

   Kl 8.30  Registrering och kaffe i stora salens foajé

   9.45  Välkommen!                    Stora salen
  Ismail Kamil (fp), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län.
  Göran Hägglund (kd), socialminister, inledningstalar.  

   10.30  Vem styr vården?                                        Stora salen
  Organisation och politisk styrning i svensk sjukvård.
  Ulrika Winblad, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

   11.10  Spanarna                            Stora salen 
  Tre engagerade personer presenterar tankar om framtiden och resonerar om 
  sin syn på styrning av hälso- och sjukvård, vård och omsorg.

  Måns Rosén, direktör, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. 
  Martin Olauzon, tidigare huvudsekreterare i Ansvarskommittén.
  Anna Friberg, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.

   11.55  Reflektion över förmiddagens programpunkter                                        Stora salen
  Henrik Hammar (m), regionråd och ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges 
  Kommuner och Landsting, Lars Stjernkvist (s), kommunalråd, Norrköping och 
  Sören Berg, chef för internationella kontoret, Stockholms läns landsting.
        
   12.10  Lunch                                 Bankettsalen

   13.10  Introduktion till eftermiddagens seminarier och workshops                             Stora salen
  Vad är behov egentligen? Får de konsekvenser för uppdrag och uppföljning?  
    
   13.50  Kaffe. Tillfälle att se posterutställningen i stora salens foajé och njuta av utsikten över Uppsala.
 
   14.30  Parallella seminarier och workshops   
    
  Tre seminarier, se sidan 4  
  • Gemensam kunskap om behov – utgångspunkt för en helhet.      
  • Hur använder vi vår kunskap om behov och mål för att formulera uppdrag?
  • Lyckas vi? Om metoder för uppföljning.  

  Tre workshops, se sidan 4          
  • Om behov.
  • Om uppdrag.
  • Om uppföljning.
 
   15.35  Seminarier och workshops upprepas. Du kan alltså välja två programpunkter under eftermiddagen. 
  
   16.30  Dagens program är slut. Trerättersmiddag med underhållning på Uppsala Slott kl 18.30.  

Tisdagen den 5 februari
Uppsala kommun välkomnar deltagare som anländer under tisdagen till en buffé kl 19 på Hotel Linné, Skolgatan 45.
Tema: Uppsala. Framtidens stad. Varje dag sedan 1286.
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  Kl 8.30   Sammanfattning och reflektion över gårdagen  Stora salen
 Anna-Karin Klomp (kd), landstingsråd, Landstinget i Uppsala län. 
 Anna-Lena Sörenson (s), ordförande i Hälsa och Demokrati. 
 Lena Kierkegaard, ordförande i Uppdrag Hälsa.  

   8.50 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård – ett individ- och befolkningsperspektiv?  Stora salen 
 Margareta Kristenson, lektor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköpings
 universitet, samordnare för nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus.
                 
    9.25   Kaffe
  
  10.00 Fyra parallella seminarier                                                                                  
 • Gränsöverskridande synsätt – ledord i arbete med barns och ungas hälsa.
 • Etiska dilemman.                
 • Omsorg för äldre – ett gemensamt uppdrag.
 • Att arbeta med levnadsvanor och livsvillkor. Styrsystem – stimulans eller hinder?  

  11.10 Lunchbuffé i stora salens foajé. Tillfälle att se posterutställningen och träffa kollegor.

  12.30     Framtidens utmaningar för barn och deras familjer Stora salen
 Vad den moderna samhällsutvecklingen innebär för familjeliv
 och barns utveckling. 
 Lars Dencik, professor i socialpsykologi, forskningsledare vid Center for
 Barndoms- og Familielivsforskning, Roskilde Universitet.
  
  13.25 Har vårdvalsmodellen kommit för att stanna? Stora salen
 Filippa Reinfeldt (m), landstingsråd, Stockholms läns landsting.

  13.55 Det konstnärliga ledarskapet. Finns det paralleller i landsting och kommuner? Stora salen 
 Cecilia Rydinger Alin, dirigent, sånganförare och konstnärlig ledare för Allmänna Sången 
 i Uppsala, professor i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

   14.25 Sammanfattning och reflektion över dagen och konferensen i dess helhet Stora salen
 Mats Eriksson (m), landstingsråd, Landstinget Halland.
 Berit Wirödal (kd), regionråd, Region Skåne.
 Harriet Hedlund (s), ordförande i Folkhälsonämnden för Umeåområdet.

  
  14.55  Avslutning Stora salen
 Nätverkens stafettpinne överlämnas till arrangören för 2010 års konferens.
 
  15.00 Kaffe. Smörgåspaket för den som har bråttom iväg.

Dessutom medverkar

Elever från Uppsala musikklasser.

Elever från Labanskolan. Labanskolan är en frisärskola med inriktning mot kultur
och pedagogisk drama/teater.

Personal från Hälsoäventyret. Hälsoäventyret är en utvecklingsverksamhet
som drivs av Landstinget i Uppsala län i samverkan med kommuner i länet. 
Syftet är att ge eleverna förståelse för sambandet mellan hälsa, miljö,
levnadsvanor och livsstil.

 

Torsdagen den 7 februari

◄ 3 ►



Onsdagens seminarier och workshops.          Start kl 14.30.       Upprepas kl 15.35!

I. Gemensam kunskap om behov
   – utgångspunkt för helhet

• Nya perspektiv – om hur man gemen-
samt i Värmlands län arbetar med att 
bygga upp kunskap om befolkningen, 
om varandras förutsättningar och om 
viktiga påverkansfaktorer.

• Framtidens hälso- och sjukvård i 
Norrbotten. Om samtal i Kiruna kring 
gemensamma intressen.

Ansvarig: Anne Bylund, koordinator för 
nätverken.

Lokal: Sal C

II. Hur använder vi vår kunskap     
    om behov och mål för att for-
    mulera uppdrag? 

• Hur går vi från ord till handling?
Använder vi de kunskaper vi har om 
befolkningens behov i styrningen
eller är det andra faktorer som 
avgör? Är uppdraget detsamma för 
alla involverade?  Ett exempel från 
demensvården i Östergötland.

Ansvarig: Märit Melbi, ekonom och 
projektledare, Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Lokal: Sal B

III. Lyckas vi? Om metoder för 
     uppföljning

• Nytta och användning av olika 
verktyg. 
Folkhälsoenkäter och metoder för 
bokslut för att planera och följa upp 
ur behovs- och folkhälsoperspektiv.

Ansvarig: 
Karin Berensson, utredare, Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Lokal: K3 + K4

IV. Att systematiskt använda  
     kunskap om hälsoläget i 
     styrning och ledning. 

• Att sprida och använda av besluts-
underlag – möjligheter och hinder.
• Nyttan av folkhälsodata i skolan – 
Skolprofiler – en återkoppling till 
skolan från enkätundersökningen 
Liv & Hälsa ung i Sörmland.
• Dialoginriktat kommunikationspro-
jekt för att använda kunskapsunder-
lag om hälsa för verksamhetsplane-
ring i två kommuner.

Processledare: Ola Westin, samhälls-
medicinsk chef, Gävleborg
Lokal: K1

V.  Hur formulerar vi ett uppdrag 
     så att de med störst behov får 
     hjälp? 

• Kan en ersättningsmodell stödja 
behovsbaserad styrning – diskussion 
utifrån två exempel.

Processledare: Kerstin Petrén, 
ekonom, Landstinget i Uppsala län
Lokal: K2

VI. Öppna jämförelser för bättre 
     ledning och styrning.

• Att gå från att jämföra till att dra 
slutsatser av jämförelserna och 
förbättra sig utifrån detta. Ja, det är 
svårt, tar tid och kräver uthållighet.
I workshopen skapar vi en arena 
för att få inspiration, påfyllnad och 
dialog mellan kollegor.

Processledare: Lena Eckerström, 
projektledare, SKL
Lokal: K7

VII. Gränsöverskridande 
      synsätt – ledord i 
      arbetet med barns 
      och ungas hälsa

• Gränsöverskridande 
styrning och ledarskap.

• Praktiskt förebyggande 
arbete över gränser.

Ansvarig: 
Bodil Långberg, kanslichef 
vid Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset.
Lokal: Sal C

VIII. Etiska dilemman 
       

• Vad är etiska frågor och 
hur påverkar de ledning 
och styrning?

• Att prioritera och fördela 
rättvist med knappa resur-
ser.

• Behovet av livslång dyr 
medicinering – ett aktuellt 
exempel.

Ansvarig: 
Anna-Lena Sörenson (s), 
ordf i Hälsa och Demokrati.
Lokal: Sal B

IX. Omsorg för äldre – ett 
     gemensamt uppdrag

• Samverkan ger effektiv 
rehabilitering av äldre. 
• Individens behov ska styra
hur samordnar vi vården?

• Samverkan för att motverka
brister i äldres läkemedels-
användning.

Ansvariga: 
Kerstin Hulter Åsberg, 
specialist i invärtesmedicin 
och geriatrik, ordf för Läke-
medelskommittérna i Sverige. 
Tommy Winberg, direktör, 
chef för äldrekontoret, 
Uppsala kommun. 
Lokal: K3 + K4

Torsdagens seminarier.                                     Start kl 10.00.

X. Att arbeta med 
     levnadsvanor och 
     livsvillkor
    Styrsystem – stimulans    
    eller hinder?

• Vad kan hälso- och sjuk-
vården uppnå när upp-
draget verkligen ger stöd?

• Hur styr de ekonomiska
ersättningssystemen?

• Vad kan vården göra i 
samverkan med andra för 
att ändra levnadsvanor el-
ler bryta isolering som leder 
till ohälsa?

Ansvarig: 
Margareta Persson, folk-
hälsokonsult.
Lokal: Stora salen
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  Medverkande i seminarier och workshops

Gemensam kunskap om behov – utgångspunkt för helhet
Göran Nilsson (m), regionråd och Yvonne Lennemyr, utvecklingsledare, båda Region Värmland.
Kent Ögren (s), landstingsråd, Gunnar Persson, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen, båda Norrbottens 
läns landsting. Göran Olovsson och Stig Starlind, LKAB, Norrbotten.

Hur använder vi vår kunskap om behov och mål för att formulera uppdrag? 
Processledare Anita Källman, Landstinget i Östergötland.
På distans medverkar:
Jan-Willy Andersson (kd), ordförande i äldrenämnden, LInköpings kommun, Levi Eckeskog (kd), ordförande         
i hälso- och sjukvårdsnämndens hälsosamverkansberedning, Lars Pettersson (Vrinnevilistan), ordförande 
i hälso- och sjukvårdsnämnden, Landstinget i Östergötland, 

Lyckas vi? Om metoder för uppföljning
Inger Ros (s), sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Norman, läkare och strateg, 
Statens folkhälsoinstitut samt Ingvor Bjugård, utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Att systematiskt använda kunskap om hälsoläget i styrning och ledning 
Johanna Alfredsson, utredare, samhällsmedicin, Gävleborgs läns landsting.
Leif Nilsson, utvärderare, fil dr, Örebro läns landsting, Monica Pärus, folkhälsoplanerare, Landstinget Sörmland. 
Ulla Händel, hälsoplanerare, och Hans Dahlman, samhällsmedicinsk chef, Landstinget Västmanland.

Hur formulerar vi ett uppdrag så att de med störst behov får hjälp? 
Gerd Fridh, förvaltningschef, Primärvården, Landstinget Blekinge och AnnCharlotte Frank-Lindgren, 
primärvårdsdirektör, Landstinget i Uppsala län.

Öppna jämförelser för bättre ledning och styrning
Ulla Åhs, projektledare för öppna jämförelser i äldreomsorgen och Lena Eckerström, projektledare för 
öppna jämförelser i hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stefan Jutterdal, 
utvecklingsdirektör, Landstinget i Kalmar län.

Gränsöverskridande synsätt – ledord i arbetet med barns och ungas hälsa
Lars Stjernkvist (s), kommunalråd, Norrköpings kommun. 
Ulrika Westrup och Jan E Persson, båda ekonomie doktorer, Lunds universitet.
Margareta Månsson, psykolog, sektionschef för mödra-, barn- och ungdomsvård, Region Skåne.

Etiska dilemman från vaggan till graven
Gun-Marie Stenström (m), landstingsråd, Landstinget Halland. 
Peter Garpenby, universitetslektor vid Prioriteringscentrum, Landstinget i Östergötland.
Susanne Waldau, prioriteringsstrateg, Västerbottens läns landsting.
Håkan Lindström, överläkare, länsansvarig för infertilitetsbehandling, Västerbottens läns landsting.

Omsorg för äldre – ett gemensamt uppdrag
Kjell-Åke Nilsson (s), ordförande i Robertsfors hälsoförbund.
Cecilia Lindholm, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Mariann Hedström, universitetslektor, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Att arbeta med levnadsvanor och livsvillkor
Marita Sandler-Schale (fp), regionråd, Skåne.
Birgitta Sevefjord (v), landstingsråd, Stockholms läns landsting.
Kerstin Troedsson, processledare, Hälsofrämjande sjukhus, Landstinget i Uppsala län.
Åsa Wetterqvist, allmänläkare, projektledare, Statens folkhälsoinstitut.
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