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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium den 26 oktober 
2017. 

Innovationer och teknik för behovsbaserad styrning. 

Vi har vid flera tillfällen diskuterat att vi behöver lyfta blicken för att se hur man gör i andra 

länder. Blekinge läns landstings planeringsdirektör har varit på studiebesök i Nijmegen i 

Nederländerna. Här finns ett innovationscenter – ett slags testcenter för ny teknik – var syfte är 

att hitta nya lösningar för att stärka patienternas ställning. Vi står inför stora tekniksprång, mitt i 

den digitala revolutionen. Väldigt mycket av den nya tekniken är redan här – förarlösa bilar, 

Iglass istället för telefoner, inga skärmar, befintliga stora företag som vidgar sina 

branscher/marknader mot hälso- och sjukvården och medborgarna osv. Allt detta är krafter som 

kommer att påverka hälso- och sjukvården och medföra ett konsumentuppvaknande och kräva 

samhällsförändringar. Det kommer att ställa krav på att vi inte gör på samma sätt som nu 

digitalt, utan kommer att kräva att helt omvärdera vår världsbild. Ralph framhåller att det också 

är tydligt att tekniken är till för att leverera en annan slags service, mer kunskap och erfarenhet 

och inte i första hand för att minska kostnaderna.  

Den andra delen av studiebesöket handlade om Nederländernas tankar kring förnyelse av 

primärvården. Deras system har stora likheter med Sveriges. Visionen här är bland annat att 

bygga upp akademiska hälsocentra med många olika kompetenser och att patienten tar över 

taktpinnen. Många exempel kan ses i Ralphs bilder. 

Ralphs bilder 

Barn och ungas hälsa 

Barn och ungas och deras hälsa är ett ständigt återkommande tema i Nätverkens olika 

aktiviteter. Under innevarande mandatperiod har Sveriges Kommuner och Landsting haft en 

programberedning för barns och ungas hälsa. Beredningen har nu lämnat sin slutrapport – 

Helhetsperspektivet på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor. 

Ing-Marie Wieselgren som varit expert i beredningen redovisar, tillsammans med en politisk 

representant i beredningen, Maria Nyman-Stjärnskog, vad beredningen kommit fram till. 

Man konstaterar att tidiga insatser är lönsamma. Framförallt utifrån ålder och i förhållande till 

speciella insatser. Konstateras också att det finns problem vid övergångar mellan olika 

ansvariga aktörer och att gränsöverskridande samverkan är svårt men nödvändigt. Beredningen 

har diskuterat fram en långsiktig strategi som framförallt trycker på att de beställningar som 

görs kring arbetet med barns och ungas hälsa måste vara bättre. Här ska SKL stödja 

medlemmarna i sitt arbete med dessa beställningar. Det måste finnas en gemensam långsiktig 

vision och gemensamma mål. Alla måste arbeta för att samordna och effektivisera sina insatser. 

Sist men inte minst måste hållbara tvärsektoriella politiska strukturer och processer finnas. 

Nätverken skulle kunna vara ett stöd med kunskap kring bra beställningar och vi konstaterar att 

detta är en väg från insatsstyrning till behovsstyrning. Vi enas också om att en utveckling av 

ledning och styrning är en framgångsfaktor även i detta sammanhang. 

http://www.natverken.se/media/8050/ralph-h-digitalisering-i-primaervaard-20171026.pdf
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Ing-Marie konstaterar att det krävs mycket arbete för att göra det vi måste göra, vi behöver 

slopa arenor som inte har mandat och att det är egentligen inte svårt – det är jobbigt. 

De avslutar med en bild på förslaget om en samlad verksamhet för alla åldrar (0-25 år) som 

även inkluderar elevhälsan. Se bild. 

Ing-Maries bilder 

Tillitsdelegationens arbete 

I juni 2016 tillsatte regeringen en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som bland annat ska 

bedriva försöksverksamheter och föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor.  

Tillitsdelegationen, som leds av Laura Hartman, är en del av Tillitsreformen. Om 

Tillitsreformen står att läsa på regeringens hemsida ” syftar till att utveckla formerna för den 

statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas 

verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa 

effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna”. 

Med oss under detta pass är Tillitsdelegationens huvudsekreterare Anna Lexelius. 

Utgångspunkterna för Tillitsdelegationens arbete kan sägas vara framväxten av New Public 

management, NPM. Det har gått väldigt långt vad gäller ekonomi- och produktionsstyrning. 

Administrationen har ökat med långtgående krav på dokumentation och detaljstyrning. Det är 

dålig balans mellan huvuduppdraget och annat arbete. En huvudtes är att låta de professionella 

vara professionella. 

Tillitsdelegationen tittar på hela styrkedjan – från stat till kommun/landsting och vidare nedåt. 

Statskontoret har ett särskilt uppdrag att ta fram några rapporter om hur statlig styrning, riktade 

statsbidrag, nationella riktlinjer osv påverkar. En särskild grupp har också uppdraget att titta på 

hur statens styrning av våra myndigheter fungerar. 

En annan utgångspunkt för delegationen är det goda mötet. Vilka styrsignaler krävs för att stötta 

det goda mötet – som ska inge förtroende. Här ligger också förutsättningarna för definition av 

behov och behovsstyrning. 

Anna visar en bild över en styrkedjas olika delar som man utgår från; regelstyrning, ekonomisk 

styrning, prestationsstyrning och normstyrning. Alla delar är viktiga men hur hittar man en 

vettig balans. Dessa fyra centrala delar tittar delegationen på. Bland annat har man dragit igång 

12 försöksverksamheter runt om i landet – i både kommuner och landsting – kring olika former 

av ersättningsmodeller. 

Hur ser då definitionen på tillitsbaserad styrning ut; Det är en styrning med fokus på 

verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje nivå aktivt verkar för att stimulera 

samverkan ur ett helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer, samt säkerställa förmåga, 

integritet och hjälpvillighet. Det är en styrning som syftar till att minska onödig kontroll i 

offentligt finansierad verksamhet. 

Delegationen vill hitta verktyg för att ange denna riktning. 

Till sist så ska delegationen också fundera över om tillsynen – den statliga – kan bli mer 

samordnad och lärande för att på så sätt på ett bättre sätt bidra till verksamhetens utveckling. 

Tillitsdelegationen ska presentera sin slutrapport i juni 2018. 

Annas bilder 

Dagen avslutades med en gemensam reflexion över dagen 

 

Vid pennan / Sofie Edberg, koordinator 

http://www.natverken.se/media/8051/ing-marie-w-barn-och-ungas-haelsa-20171026.pdf
http://www.natverken.se/media/8052/anna-l-tillitsdelegationen-20171026.pdf
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Deltagarförteckning 

     

 Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

1 Ulrika Jörgensen Halland NHD 

2 Inger Akalla Stockholm NHD 

3 Carina Sjölund Västmanland NHD 

4 Kenneth Johannesson Värmland NHD 

5 Harriet Hedlund Västerbotten NHD 

6 Catarina Engström Östergötland NHD 

7 Yvonne Augustin Skåne NHD 

8 Maria Nyman Stjärnskog Skåne NHD 

9 Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 

10 Lars  Karlsson Blekinge NHD 

11 LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 

12 Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

13 Annette  Ternstedt Västra Götaland NHD 

14 Ralph  Harlid Blekinge NUH 

15 Åsa  Löfvenberg Värmland NUH 

16 Eva  Stjernström Värmland NUH 

17 Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH 

18 Gunilla  Benner-Forsberg Stockholm NUH 

19 Rebecca  Hägg Östergötland NHD 

20 Angelika Andersson Skåne NHD 

21 Inger Dahlbom Stockholm NUH 

22 Åsa  Lundberg Östergötland NUH 

23 Anna Ekholm Sörmland NUH 

Gäster Ing-Marie  Wieselgren SKL  

 Anna  Lexelius Tillitsdelegationen  

Kontaktp Sofie  Edberg Nätverken 0703497240 

 Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 

     

     
 

 

 


