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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från temaseminarium 1 juni 2017 

Plats: Hornsgatan 20 Stockholm, lokal stora hörsalen 

Deltagarförteckning, se sista sidan 

 

Åsa Löfvenberg, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, hälsade välkomna och såg fram emot 

en spännande dag. Vi var drygt 30 representanter från nästan alla medlemsregioner/ -landsting 

som prioriterat detta temaseminarium.  

Att leda samverkan 

Vid Uppsala Universitet så erbjuds en uppdragsutbildning med rubriken Att leda samverkan. 

Utgångspunkterna för att sätta samman denna utbildning var att man i forskning sett att de krav 

som ställs på en framgångsrik samverkan kräver att vi utvecklar särskilda kompetenser för ett 

framgångsrikt samverkansarbete och att det finns både framgångsfaktorer och fallgropar kring 

att nå resultat med samverkan. Alexander Hellquist, verksam vi Internationellt center för 

hållbart lärande, Swedesd, vid Uppsala Universitet medverkar. Tillsammans med kollegor så har 

han också tagit fram en handbok för att leda samverkan – se länk nedan. 

Deras utgångspunkt/ ingång i att bygga grunden för ett framgångsrikt samverkansarbete bygger 

på en metod som kallas IBA – Inquery Based Approach där man börjar med att definiera och 

komma överens om gemensamma frågor och problemställningar. Man ska inte undvika wicked/ 

onda problem. Tidigt i en process kan det vara svårt att sätta gemensamma mål och då kan den 

gemensamma problembilden vara en god start. Här är viktigt med att belysa olika perspektiv. 

Den facilitator eller ledare som håller i detta ska helst inte undvika eventuella konflikskapande 

åsiktsskillnader. Att leda samverkan är en underskattad kompetens där processdesign, 

facilitering, intuition och social kompetens är viktiga komponenter. Tillitsbaserad styrning är 

viktig för en framgångsrik samverkan. 

En annan utgångspunkt för Alexander är att samskapande är centralt i en alltmer komplex värld. 

Trots detta så finns det kritik mot samverkan – exempelvis med svårigheterna kring 

ansvarsutkrävande, legitimitet, att det finns en naivitet kring detta med makt och konflikt och 

bristen på konkreta resultat. Hur vi många gånger förhåller oss till behovet av konsensus contra 

agonism kan vi behöva träna på. Det är inte alltid så att en ”urvattnad” gemensam lösning är 

bättre än att inse att vi inte väljer samma lösning – och agera utifrån den vetskapen. 

Samverkan är en lärande process där vi planerar – agerar – observerar – reflekterar. Alexander 

påpekar också vikten av att rollerna hos de involverade ska vara definierade och att detta skapar 

legitimitet. Att ha kunskap om varandras områden, prata samma språk och ha samma motiv för 

samverkan är också viktigt. Helst ska samverkansarbetet präglas av flexibilitet och vara 

”lättfotat”. Det finns en risk att samverkansgrupper blir alltför institutionaliserade. 

Att mäta resultat av samverkan är svårt och bra indikatorer behöver utvecklas. En form av 

kvalitativ metod är learning history – en slags berättelser med milstolpar och aha-upplevelser 

under resans gång för bla att fånga upp oväntade resultat. 
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Alexanders bilder 

Länkar till handbok och utbildning 

Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017–2025 

Hösten 2016 antog Regionfullmäktige i Halland en strategi för hälso- och sjukvården i länet 

som sträcker sig fram till 2025. I förordet till strategin går att läsa: 

”Den halländska hälso- och sjukvården placerar sig bland de bästa i Sverige. Det ser vi i 

olika nationella jämförelser och mätningar. Samtidigt har vi utmaningar och behöver 

vara beredda på att möta de krav som finns på framtidens hälso- och sjukvård.”  

”En förutsättning för att lyckas i detta arbete är att vi arbetar tillsammans, över 

gränserna, utifrån en gemensam bild av hälso- och sjukvården i Halland 2025.” 

”Att arbeta nära invånare och patienter samt utforma vården tillsammans, genom ett 

partnerskap, är en central del i strategin. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

samt göra sjukvården mer modern ar några andra nyckelbegrepp.” 

”Vi måste våga göra saker annorlunda jämfört med idag. Att anpassa hälso- och 

sjukvårdsutbudet efter patienternas behov och använda de tekniska lösningar som finns, 

både nu och i framtiden, kommer att kräva mod och handlingskraft.” 

Med oss under dagen är Josefin Alström, avdelningschef för uppdrag och analys i Region 

Halland, som berättar om framtagandeprocessen och innehållet i strategin men också om 

genomförandet och de framgångsfaktorer man har sett.  

Arbetat måste beskrivas som omfattande, genomtänkt och gediget. Det har genom hela 

framtagandet präglats av hög delaktighet, involvering och förankring inte minst av de 

förtroendevalda men även genom den egna organisationen, med andra samhällsaktörer och 

befolkningen.   

Utifrån ett framarbetat övergripande mål ”EN hälso- och sjukvård för bättre hälsa” har delmål, 

strategiska val och prioriterade områden arbetats fram. Dessa är enligt Josefin själv inte några 

stora ”kioskvältare” men sättet de har arbetats fram kan göra att man har möjlighet att lyckas.  

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att strategin ska bli framgångsrik och genomföras 

som det är tänkt är att det fortsatta arbetet har en naturlig koppling organisationens ordinarie 

styrning och uppföljning. 

Alla delar beskrivs på ett bra sätt i Josefins bilder, se länk nedan. 

Josefins bilder 

TioHundra och Norrtäljemodellen är lösningen på vårdens och omsorgens 

utmaningar 

Tiohundra beskriver sig själva som ”Ditt kompletta vård- och omsorgsbolag”. Man erbjuder 

sjukvård och omsorg för alla åldrar, runt om i Norrtälje kommun. 

Utgångspunkten är att allt hänger ihop och man utifrån denna organisering kan få grepp om 

helheten. Verksamheter som naturligt hör ihop, men som tidigare varit uppdelade mellan 

kommun och landsting, har samlats under samma tak. Man ansvarar för att samordna insatserna 

och kan skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Med oss under dagen är Peter Graf, VD för TioHundra AB. Peter berättar om resan från 

samvekansprojekt till, efter tio år, en permanentad modell.  Peter delar med sig av motgångar 

och framgångar – och lite om vart man är på väg. 

Peters bilder 

http://www.natverken.se/media/8020/alexander-hellquist-leda-samverkan-170601.pdf
http://www.swedesd.uu.se/
http://www.natverken.se/media/8021/josefin-alstroem-hs-strategi-i-halland-170601.pdf
http://www.natverken.se/media/8022/peter-graf-tiohundra-170601.pdf
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Deltagare 

Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

Ulrika Jörgensen Halland NHD 

Ninos Maraha Stockholm NHD 

Harriet Hedlund Västerbotten NHD 

Ann Hörnebrant-Sturesson Skåne NHD 

Carina Sjölund Västmanland NHD 

Britta Bergström Sörmland NHD 

Ulrik  Hammar  Västra Götaland NHD 

Hans Hedlund Västernorrland NHD 

LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 

Maria Nyman Stjärnskog Skåne NHD 

Björn Hammarskjöld Dalarna NHD 

Lars  Karlsson Blekinge NHD 

Anette Ternstedt Västra Götaland NHD 

Hanna Vahlund Västernorrland NUH 

Anna  Lindeberg Blekinge NUH 

Sanna Maria  Tiikkaja Sörmland NUH 

Anna  Bengtsson Östergötland NUH 

Eva  Stjernström Värmland NUH 

Åsa  Löfvenberg Värmland NUH 

Ralph Harlid Blekinge NUH 

Henrik  Svensson Värmland NUH 

Inger  Dahlbom Stockholm NUH 

Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH 

Anneli  Runesson Ottosson Blekinge NUH 

Anna  Ekholm Sörmland NUH 

Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 

Hanne Alvner Örebro NHD 

Anders Ahlgren Västmanland NHD 

Britt-Louise Ericsson Västerbotten NUH 

Ingeborg  Wiksten Västernorrland NHD 

Peter  Graf  Tiohundra 
 Alexander Hellquist Swedesd  Uppsala Universitet 
 Josefin  Alström Region Halland 
 Sofie  Edberg Nätverken 0703497240 

Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 
 


