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I den bästa av världar – vad krävs för att vi ska sluta styra, belöna och följa upp i 

hierarkier, trots att behoven måste lösas och mötas över ”gränser”.  

Förtroendevalda 

Stimulera 

Samverkan via pengar. 

Släpp prestigen. 

Efterfråga resultat av samverkan. 

Uppmuntra ansvarstagande hos medarbetare, även när det tänjer på gränserna. 

Förstå och tydliggör för hela organisationen vilket som är uppdraget. 

Samverkan på längden och tvären. 

Ekonomisk ersättning får inte bli hinder, utan möjligheter. 

Konkurrera inte om pengar och makt, sätt i stället patienten i fokus. 

Ökad flexibilitet. 

Gott ledarskap uppvärderat. 

 Våga göra fel, våga pröva. 

 Gemensam tydlig målbild. 

 Tydlighet i hela organisationen. 

 Fast i gamla budgetytor, bygga upp tillit till sitt uppdrag. 

 Ordning på organisationen, delta i budgetarbetet. 

 Solklara behov och att vi kan följa upp resultatet. 

 Bli medvetna om att behov är viktiga för styrningen. 

 Ha en gemensam kartbild. 

 Flera aktörer, politik, tjänstemän, profession – bra mötesplatser för att få en gemensam 

bild. 

 Samverka bort kanterna på huvudmannaskapsgränserna. 

 Den sömlös hälso- och sjukvården, ändå vara tydlig med vem som har ansvaret. 

 Förändringar tar tid. 

 Använda nya yrkasgrupper, exvis apotekare. 

 Arbeta förebyggande med folkhälsa. 

 Att välja befolkningsperspektivet och inte organisationsperspektivet. 

 Krävs mod och tillit, att tänka och handla utanför sitt ansvar. 

 Gemensamma forum för dialog mellan de olika nivåerna. 

 Mer ”för-vem”-dialog. 

 Bra exempel RCC. 

 Bra bild puzzlet. 

 Behov av dialog om helhetsbilden och de olika delarnas ansvar för helheten. 

 Medborgarperspektivet – översätta folkhälsomålen till konkreta aktiviteter i 

verksamhetsplanen. 

 Regionbildning kan underlätta samverkan. 

 Långsiktiga och gemensamma mål. 

 Ledarskap. 

 Engagemang. 
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 Samverkan. 

 Olika sätt att stimulera och mäta resultat. 

 Tydliga mål över organisationsgränserna. 

 Skapa kreativa mötesplatser för de som arbetar närmast behoven. 

 Bra ledarskap som stödjer kreativa lösningar. 

 Behovsstyrd vård och omsorg, bygga organisationen utifrån behoven. 

 Strunta i prestigen, mera team och öppna lösningar. 

 Gemensam bild av verkligheten, organisera utifrån den. 

 Det är viktigt att vi tycker olika, ger olika bilder som ska sammanvägas. 

 Värderingar, värdegrunden, kulturen, prestigelöshet. 

 Viktigt med demokratiskt ledarskap. 

 Styrsystemen måste gynna samverkan. 

 Viktigt få med medborgarna i olika former av medborgardialoger. 

 Tillit är ett viktigt begrepp. Tillit mellan olika nivåer i organisationen. 

 Hur kan vi få de olika styrsystemen att haka ihop så att de drar åt samma håll. 

 Riva gränser genom samverkan och skapa naturliga mötesplatser. 

 Belöna kontinuitet och resultat. 

 Schemalägga läkare. 

 Tydligare beställingar från politiken. 

Tjänstemän 

Tighta till organiseringen av organisationen. Bild (X) 

 Processtyrning, stuprör – hängrännor. 

 Ekonomisk styrning som är mer flexibel, t ex flerårig, inte kopplat till produktion, enskild 

huvudman. 

 Gå från detaljstyrning till strukturerad dialog som både verktyg till uppföljning och 

styrning. 

 Verktygen behöver utvecklas och systematiseras. 

 Resultatuppföljning. 

 Från kontroll – till tillit. 

 Samverkan en del av lösningen, men inte hela. 

 Samverkan är en del av tjänsteproduktionen, risk med många små kommuner, höga 

kostnader för samverkan. 

 Politiker och tjänstemän ska ha gemensamma mål och hög grad av samarbete.  

 Det krävs modiga ledare och politiker som kan fatta modiga beslut. 

 Ett tillåtande klimat skapar kreativa lösningar. 

 Processmål i stället för endast resultatmål. 

 Mer teamwork och uppföljning av processen. 

 Tydliga nationella fokusområden. 

 Kommunikation. 

- Tydliga politiska krav. 

- Tjänstemännen måste även redovisa samarbetspartners kostnader vid gemensamma 

projekt. 

 Riv stuprörsstrukturen. 

- Samverka linjärt, t ex gemensamma upphandlingar, gemensamma geografiska 

nämnder, en huvudman med delat ledarskap, t ex varannan mandatperiod. 

 Täta utvärderingar 

- Lyssna, låt alla göra sig hörda. 

 Värderingsgrund som bygger på öppenhet för samverkan. 

 Om man vill så kan man. 
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 En gemensam bild av verkligheten. 

 Gränsdragningsproblem. 

 Samverkansprocesser måste pågå hela tiden. Avtalet, är inte klart, bara för att det skrivs på. 

En god samverkan måste ”erövras hela tiden”. 

 Samverkansförändring ända ut i organisationen, även för de som är brukare. 

 Brukarrevision, funkar det som det var tänkt. 

 Vad ditt ansvar – att ta mitt ansvar! 

 Hur mäter man processer, patientens perspektiv i vårdkedjor. 

 Förståelse för varandras verksamheter genom att träffas och prata konkret om hur det ser 

ut. 

 Skifta från verksamhetsperspektiv. 

 Förståelse för varandras kulturer och våga gå över sina egna gränser. 

 Verksamhetssystem som främjar samverkan. 

 Det behovs ett övergripande helhetsansvar och tydlighet i varför vi ska samverka. 

 Lyft fram bra exempel på samverkan och lär varandra. 

 Sätta de med behov i centrum, inte som idag, produktionen i centrum. 

 Sätta få viktiga mål som alla har och styr mot, t ex alla elever ska gå ut med godkända 

betyg. 

 Hitta mål, mätmetoder som är fokuserade på behov och upplevelser. 

 Fråga politiker, brukarråd, lyssna på kritik. 

 Reformera ersättningssystemen så att belöningssystemen stödjer en horisontell 

organisering. 

 Gemensamma, mellan kommun och landsting, sociala investeringsfonder kan vara ett sätt 

där respektive huvudman bidrar efter förmåga. 

 Vårdavtal med uppdrag och ersättning kan tecknas mellan kommun och landsting. 

 Organisering utifrån ett medborgarflöde. 

 Gemensam samordnare i vården för framförallt äldre och för barn – ett 

mobilnummer/ingång. 


