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Nätverket Hälsa och Demokrati 

Minnesanteckningar från NHD nätverksgrupp 20/4 2017 

Plats: Hornsgatan 20, Stockholm  

Lokal: Lilla hörsalen 

Deltagarförteckning, se sista sidan 

Inledning 

Torbjörn Holmqvist hälsar alla hjärtligt välkomna och konstaterar att det är en del som inte varit 

med tidigare varför ordet går runt för en kort presentationsrunda. 

Ny kommunallag 

Helena Linde, förbundsjurist på SKL, medverkade och berättade pedagogiskt och intressant om 

det slutbetänkande för ”En kommunallag för framtiden” (SOU 2015:24). Propositionen har 

lämnats till riksdagen och beslut väntas innan sommaren. 

”En kommunallag för framtiden” förpliktigar och många klargöranden och förtydliganden 

förslås. Bland annat så förstärks skrivningen kring privata utförare och insyn och kontroll av 

dessa, frågan om avtalssamverkan behandlas liksom eu-rätten. 

Det viktigaste förändringarna som Helena vill lyfta fram är: 

 styrelsens ställning, där lagtexten ska hantera skörare majoritetssammansättningar och 

som kan ge styrelsen möjlighet till starkare styrning. 

 kommunalråden och de förtroendevalda – att ge möjlighet till korrekta lösningar vid ex 

vis föräldraledigheter. Finns nu också en uppdatering kring valbarhet od. 

 den anställda, direktören – instruktion 

 delegationsregler – anmälan av delegationsbeslut förenklas 

 anslagstavla på webben 

Strukturen av lagen förändras något men inte i den omfattning man befarade i ett tidigt skede. 

Om propositionen antas så ska ikraftträdandet av en ny kommunallag ske den 1 januari 2018. 

Medskicket från Helena är att redan nu sätta sig in i och börja jobba med frågorna som rör 

styrelsens ställning, direktörsinstruktion, anslagstavlan på webben och generell utbildning. SKL 

kommer att i mån av resurser vara behjälplig framförallt kring utbildningsfrågor där det troligen 

blir regionala konferenser under hösten. 

Helenas bilder 

Framtidens hälso- och sjukvård i landstinget Blekinge 

Regioner och landsting arbetar ständigt med att utveckla hälso- och sjukvården. Ett spännande 

arbete är det som sker i Blekinge. Med oss under dagen för att berätta om Blekinges arbete är, 

Helén Andersson, Utvecklingsstrateg i Landstinget Blekinge.  

http://www.natverken.se/media/8006/helena-linde-kommunallagen-2018-nhd-170420.pdf
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Arbetet i Blekinge som kallas ”Framtidens 

hälso- och sjukvård” är ett strategiskt 

arbete som syftar till att vi på ett bra sätt 

skall kunna möta de utmaningar och 

möjligheter som de kommande åren 

kommer att föra med sig.  

Blekinge har identifierat 10 stycken 

utmaningar enligt bilden här bredvid. 

Tidsperspektivet i arbetet avser perioden 

nutid och fram till år 2030 och arbetet tar 

sin självklara utgångspunkt i patienternas 

behov.  

I arbetet finns ambitionen att involvera 

invånare, patienter, anhöriga och 

medarbetare för att säkerställa att deras 

erfarenheter och kunskaper tas tillvara.  

Framtidens hälso- och sjukvård ska 

utveckla hälso- och sjukvårdens innehåll 

och arbetssätt och utgår ifrån tre strategier: 

Den nära hälso- och sjukvården, 

Koncentration av vård och 

Vårdsamverkan.  Se bilden här bredvid. 

 

 

Utifrån identifierade utmaningar och framtagna strategier har Blekinge valt tre områden att 

börja arbeta med. Dessa är äldres hälsa, barn och ungas behov och samverkan.  Som en grund 

för att arbeta med dessa områden men även övriga identifierade områden ligger ett antal 

förhållningssätt och förutsättningar att 

arbeta utifrån och arbeta igenom. Dessa 

är Personcentrerat förhållningssätt, 

mobila arbetssätt, ny teknik, 

behovsstyrning, processer och lokaler. Se 

bilden här bredvid. 

Samverkan är centralt i Blekinges arbete 

vilket även framgår av bilden. Det skan 

ses som den sammanhållande länken och 

möjliggöraren för övriga områden.  

Förhoppningsvis får vi möjlighet att 

återkomma till Blekinges arbete när de 

kommit längre. 

Heléns bilder 

De demografiska utmaningarna förutsätter stora effektiviseringar i kommuner 

och landsting – i vilken utsträckning är digitaliseringen en lösning? 

Den demografiska utvecklingen, att Sveriges befolkning växer rekordsnabbt och åldras, innebär 

ett starkt ökat tryck på kommuner och landsting. Eftersom skattekraften inte utvecklas i 

motsvarande takt behöver kommuner och landsting effektivisera sina verksamheter.  

http://www.natverken.se/media/8009/helen-andersson-fhos-blekinge-nhd-170420.pdf
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För hälso- och sjukvårdens del betyder det att själva utgångspunkten behöver förändras. Till det 

hör att skapa en övergripande vision om ett samhälle där alla vill bevara sin hälsa. Då behöver 

landstingen agera på ett nytt sätt och även tänka utanför det egna ansvarsområdet. 

Roger Molin, analytiker på SKL, medverkar och förmedlar sina tankar kring digitaliseringens 

möjligheter. Roger inleder med att måla upp en mörk bild för att sedan succesivt över gå i 

möjligheter och tänkbara scenarier till lösningar. Nedan finns länkar till Rogers bilder och till 

hans sammanfattning av inspelet. 

Rogers bilder 

Rogers sammanfattning av inspelet 

 

Ordförande Ulrika Jörgensen tackade medverkande och deltagare för en bra och nyttig dag med 

stort engagemang från alla. 

 

För anteckningarna 

Sofie Edberg och Staffan Carlsson, koordinatorer 
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Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

 
Ulrika Jörgensen Halland NHD 

 
Marianne Utterdahl Värmland NHD 

 
Carina Sjölund Västmanland NHD 

 
Jonas Strand Halland NHD 

 
Yvonne Augustin Skåne NHD 

 
Per-Inge Nyberg Dalarna NHD 

 
Annette  Ternstedt  Västra Götaland NHD 

 
LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 

 
Torbjörn Holmqvist Östergötland NHD 

 
Björn Hammarskjöld Dalarna NHD 

 
Hanne Alvner Örebro NHD 

 
Lars  Karlsson Blekinge NHD 

 
Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

 
Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 

 
Hans Hedlund Västernorrland NHD 

Gäster Helene Andersson Blekinge 
 

 
Helena Linde SKL 

 

 
Roger Molin SKL 

 Kontaktp Sofie  Edberg Nätverken 0703497240 

 
Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 

 

http://www.natverken.se/media/8007/rogen-molin-effektiviseringsutmaningenbild-nhd-170420.pdf
http://www.natverken.se/media/8008/roger-molin-effektiviseringsutmaningen-sammanfattning-nhd-170420.pdf

