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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från temaseminarium 23 mars 2017 

Plats: Hornsgatan 20 Stockholm, lokal stora hörsalen 

Deltagarförteckning, se sista sidan 

 

Åsa Löfvenberg och Torbjörn Holmkvist, ordförande och vice ordförande i respektive nätverk, 

hälsade välkomna och såg fram emot en spännande dag. Vi var drygt 30 representanter från 

nästan alla medlemsregioner/ -landsting som prioriterat detta seminarium.  

De fem viktigaste utmaningarna – Hur kan SKL stötta i detta? 

Hans Karlsson, avdelningschef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Sveriges Kommuner och 

Landsting skulle besökt oss under detta pass. Tyvärr fick Hans ett sent förhinder. Istället gästade 

Anne Bylund, projektledare för SKL:s arbete Strategi för hälsa, oss och berättade om 

utmaningar och möjligheter som nu identifieras och diskuteras i arbetet hon leder.   

I arbetet, Strategi för hälsa, genomförs nu länsvisa workshoppar. Dessa genomförs med 

förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting och regioner samt inom 

skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Här diskuteras bl.a. hur vi kan 

stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster vi utför och därmed få våra 

resurser att räcka längre. 

Utmaningar och möjligheter som diskuteras är till exempel; hälsofrämjande och förebyggande 

arbete, personcentrerad vård/omsorg, samordning, samarbete och integrering av insatser, stuprör 

inom och mellan organisationer, integration och etablering, moderna och digitala arbetssätt och 

tjänster. Som inspiration till de olika områdena används ett antal filmklipp.  

Tillsammans ser vi ett antal av inspirationsfilmerna och diskuterar i smågrupper. Samtliga 

filmer och hur arbetet fortlöper återfinns på Strategi för hälsas hemsida. Se länk nedan. 

https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html 

Annes bilder 

Utmaningar utifrån Nätverkens strategiska områden 

Under dagen ägnade vi lite tid åt gruppdiskussioner utifrån utmaningar. Fem grupper fick fem 

olika frågeställningar. Innan dagen var slut fick vi också möjlighet att delge varandra vad vi 

hade pratat om. Frågeställningarna var följande:  

- Kommer vi någonsin att kunna skifta från ett sjukdomsperspektiv till ett hälsoperspektiv? 

- Vill vi verkligen att patienter/ anhöriga ska bli/ vara medskapande i mötet med hälso- och 

sjukvården? 

- Hur ska vi möta olikheter för att skapa jämlikhet i vård och hälsa? 

- Hur kommer digitalisering och annan teknisk utveckling att styra behoven i morgon? 

- Varför pratar vi fortfarande om samverkan och vad ska vi samverka om? 

https://skl.se/halsasjukvard/strategiforhalsa.9515.html
http://www.natverken.se/media/8003/anne-bylund-170323-utmaningar.pdf
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Ledningsfilosofi i offentliga organisationer  

Under rubriken Ledningsfilosofi i offentliga organisationer medverkade Fil dr Päivi Rietsola 

från Borås högskola. 

Med utgångspunkt i begreppet svenskt management så fick vi ta del av hennes 

forskningsresultat kring det traditionella svenska sättet att styra och leda. Enligt dessa så kan 

man utröna att vi är på väg från en mätningskultur till en tillitskultur. Organisationskulturers 

betydelse för ökat genomslag av nya lednings- och styrmodeller ska inte underskattas. 

”Trenden” mot en tillitskultur stämmer väl överens med den svenska modellens grundtankar 

avseende ledning och styrning. Den bygger till största del på tillit, förtroende och långsiktighet. 

Idealt pratar man om ett stort ansvarstagande och långt delegerade befogenheter till 

medarbetarna. Det bygger en kollektiv individualism. Det är viktigt att bygga på saklighet och 

konsensus och att styrning sker genom ide och inte bara via täta kostnadsuppföljningar. 

Baksidan av denna modell kan självklart vara en viss luddighet med oskrivna regler och risk för 

godtycklighet. Ofta påverkar också en konflikträdsla kulturen. Därför ska man inte ”kasta ut 

barnet med barnvattnet” som Päivi påpekar. Behovet av systematisk struktur och formalisering 

får inte tappas bort. 

Man kan också fråga sig om ledarskap i livskraftiga organisationer enligt denna modell, som 

kräver långsiktighet (i relationer), fungerar i en värld med allt snabbare trendförändringar. En 

lärdom är då att snabbare beslut underlättas av ett inkluderande ledarskap. Tilliten är kittet och 

insikten om att det är inte bara chefen som tänker, stärker.  

Det är inte helt ovanligt att ledare/ organisationer tar till sig nya trender – inte för att bli mer 

effektiva utan för att eventuellt öka sin legitimitet. 

Utifrån organisationens identitet så ska man tänka vad man behöver för sin organisation. 

Enligt de undersökningsresultat som Päivi sett så är svenskt management en konkurrensfördel.  

Inte helt oväntat så är nyrationalismen – mot mer styrning – eventuellt på väg tillbaka. 

Kortsiktig kostnadseffektivitet kan ta över, värderingsstyrning med konkurrens och egenintresse 

som incitament leder inte rätt. Tillit kan bli misstro och styrsystem kan bli ett mål i sig. 

Till sist – begreppet tillit kan beskrivas som ett fenomen som reducerar osäkerhet i interaktion 

med andra parter. I en tillitsfull miljö hanterar man sakkonflikter. I en miljö med misstro 

handlar det oftare om personkonflikter. 

”När det kända krackelerar är det i sprickorna som tillit blir relevant” (Svensson 2015) 

Päivis bilder 

 

Förslag på nedladdningsbara rapporter – www.hb.se 

Vetenskap för profession 

Ledarskap för livskraftiga organisationer 

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i en vardag i förändring 

När drevet går 

Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar 

 

För anteckningarna/ Staffan och Sofie 

http://www.natverken.se/media/8004/paeivi-riestola170323-ttillitsstyrning.pdf
http://www.hb.se/
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Deltagare 

Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

Carina Sjölund Västmanland NHD 

Kenneth Johannesson Värmland NHD 

Bengt Bergqvist Jämtland NHD 

Maria Nyman Stjärnskog Skåne NHD 

Britta Bergström Sörmland NHD 

Eva Back Västernorrland NHD 

Per-Inge Nyberg Dalarna NHD 

Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

Hanne Alvner Örebro NHD 

Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 

Ann-Sofie Jacobsson Sörmland NHD 

Åsa Löfvenberg Värmland NUH 

Hanna  Vahlund Västernorrland NUH 

Anna  Lindeberg Blekinge NUH 

Henning  Sand Östergötland NUH 

Fredrik Brockhagen Blekinge NUH 

Annika  Mellqvist Blekinge NUH 

Jesper  Stenberg Skåne NUH 

Eva  Åkesson  Örebro NUH 

Eva  Stjernström Värmland NUH 

Kjersti Berg-Marthinsen Värmland NUH 

Ida Kullgren Värmland NUH 

Ralph  Harlid Blekinge NUH 

Anders  Ahlgren Västmanland NUH 

Inger Dahlbom Stockholm NUH 

Victoria Boden Västmanland NUH 

Marianne Utterdahl Värmland NHD 

Björn Hammarskjöld Dalarna NHD 

Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD 

Hans Hedlund Västernorrland NHD 

Sofie  Edberg Nätverken 0703497240 

Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 

Päivi  Rietsola 
  Anne Bylund 
   


