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Utbildning - Arbetsdag om behovskartläggning och analys  

Nätverket Uppdrag Hälsa, där 16 landsting och regioner är medlemmar, vill bidra till att 
utveckla arbetssätt och sprida kunskap om ledning och styrning i tjänstemannarollen.  

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård, med utgångspunkt från befolkningens behov, ställer 
krav på att de politiska målen och uppdragen är tydligt kopplade till behoven. Därför behöver 
de tjänstemän som arbetar med att ta fram dessa underlag ha kunskap om 
behovskartläggningar och behovsanalyser för att kunna identifiera exempelvis hälsogap.  

Efter dubblering av grundutbildning i befolknings och behovsperspektivet och en dag kring 
uppföljning är det nu dags för ytterligare en dag. Den 8 juni satsar vi på en arbetsdag kring 
behovskartläggning och analys. En stor del av kunnandet står medarbetare från Östergötland 
för. Du som vill vara med får också en hemuppgift. Materialet kommer att användas som 
underlag för arbetet under dagen. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor och som arbetar 
med planerings och uppföljningsarbete utifrån behovs- och befolkningsperspektivet.  

Syfte 

Erbjuda deltagare möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ett område. Innehållet i 
fördjupningsdagen är framtaget utifrån önskemål av deltagarna som genomgått grundkursen.  

Datum och Plats  

8 juni 2017, Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm  

Tid 

9.30 – 16.00 (Fika finns från 9.00) 

Hemuppgift 

Hemuppgiften består i att samla underlag och fakta om en behovsgrupp. Som 
behovsgrupp/exempel har vi valt personer i yrkesverksam ålder som drabbats av stroke. 
Scanna över och samla in lite material som kan användas till ett sådant här arbete, men du 
behöver inte lusläsa dem. Lite bakgrundsdata såsom demografi, socioekonomi kan vara bra att 
ta fram. Till detta försök exempelvis ta fram beskrivning av sjukdoms/behovsgruppen, 
eventuella nationella riktlinjer, vårdprogram, kvalitetsregister, befintligt vårdutbud, patienters 
och anhörigas erfarenheter eller dylikt. 
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Innehåll och program 

Inledning och uppstart – Deltagarna hälsas välkomna av kursledarna Sofie Edberg och Staffan 
Carlsson. Dagarnas innehåll, upplägg och praktikaliteter gås igenom.  

Kartläggning – Hur väljer vi grupper och områden att kartlägga behoven för. Hur ser en sådan 
process ut och vad påverkar den? Vi får inspel och exempel samt diskuterar tillsammans.  

Behovskartläggning – Under detta pass arbetar vi tillsammans utifrån de underlag deltagarna 
själva har med sig. Hur kan vi på ett strukturerat sätt sätta samman underlag som speglar 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård för en grupp eller ett område? 

Behovsanalys – Sista delen i arbetet innefattar analysen. Hur väger vi ihop allt? Hur blir det 
uppdrag? Hur och till vilka återkopplas analysen? Hur ställer vi ett behov mot ett annat behov? 
Hur behåller vi behovsfokus genom hela arbetet så det inte blir ett verksamhetsperspektiv när 
analysen väl är klar? Hur sker uppföljning av det som ska göras? Vi får inspel och exempel samt 
diskuterar tillsammans. 

Presentation, pedagogik och förväntningar – Vi diskuterar tillsammans utifrån begreppen i 
rubriken. Om vi ska få genomslag av vårt arbete hur viktig är denna del av processen? 

Avslutning och summering – Dagen tillsammans summeras. Sofie Edberg och Staffan Carlsson  

Kursavgift  

Kursavgiften är 1 150 SEK per deltagare, exklusive moms. Avgiften innefattar kursmaterial och 
annan dokumentation samt fika och lunch under dagen. 

Kursledning 

Sofie Edberg och Staffan Carlsson, koordinatorer i Nätverken 

Anmälan och upplysningar 

För anmälan och upplysningar kontaktas Sofie Edberg, sedberg@hotmail.se , 0703-49 72 40 
alternativt Staffan Carlsson, staffan.carlsson@regionhalland.se , 0705-84 60 42 

Sista anmälningsdag är 1 juni och anmälan är bindande. Ange Fakturauppgifter och 
referensnummer. Uppge även eventuell specialkost.  
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