
Roller o Samspel

Dagens tema, 2016-01-01, Förnamn Efternamn



Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn



3

Prioritera och

fördela resurser

Tjänstemän

Förtroendevalda

Kund

Medborgare
Demokrati

aktör

Service
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Livskvalitet i 

barn och ungas liv

Kvalitet i vården för 
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Effektiv  

verksamhet 

Sätta mål

Kvalitets-

uppföljning

Film

http://youtu.be/ajm9bgAi_FE
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Förtroendevaldas 
uppdrag

• Identifiera behov

• Prioritera mellan olika behov

• Ange inriktning

• Fördela resurser

• Finansiera

• Följa upp resultat

https://www.youtube.com/watch?v=JELAbTGRuyI&feature=youtu.be
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• Behov på strategisk befolkningsnivå 
– Uttryckt i behov av hälsa 
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Hälso- och sjukvårdslagen

God hälsa - vård på lika villkor för hela 

befolkningen.

Största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården. 

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård 

Hälso- och sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa. 



Resursfördelning
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Olika källor till resursfördelning
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Resursfördelning

Inventering i 
Östergötland

Nationella 
vårdprogram

Nationella 
riktlinjer

Behovs-
analyser

Ordnat 
införande av 
läkemedel

Strategisk plan
med treårsbudget 

2017-2019
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Uppföljning

 Uppföljning av politiskt fattade beslut om 

– Inriktning

 På lång sikt

– Minskade hälsogap.

– Effekter på folkhälsan

 Och på kort sikt 

– Medicinska resultat.

– Patienttillfredsställelse

– Upplevd hälsa

– Synpunkter på vården 



HSN:s behovsstyrningsprocess med 
uppdrag och resursfördelning
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Delårsrapporter till RS/HSN.

Kunskapssammanträden RS/HSN. 

Tematiska uppföljningar under året till 

HSN och beredningen

Beslut HSN i september 

med behovsanalyser 

som ska göras

Redovisning

under hösten.

Uppdrag beslutas 

av HSN i februari.

Specificering av uppdraget till 

vårdgivare i Region 

Östergötland samt privata 

vårdgivare.

Beslut om överens-

kommelser och 

resursfördelning. HSN 

i september. Beslut 

om avtal fortlöpande i 

HSN.



Styrningslogik

Från politik…

…till praktik



Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

Prioriteringar - sätta före

Målstyrning

Styra på resultat



Förr tog det en dag för en 

förtroendevald att gå tvärs 

över stadens torg

 Samtal med medborgare kan bidra till mervärde.

 Men - om utgångspunkterna är:

– En representativ demokratisk styrning . 

– De med störst behov ska prioriteras. 

– Jämlik hälsa (befolkningsperspektivet).

– Vård på lika villkor (patient- och brukarperspektivet).

 Vad ska vi i så fall prata om? 



Från mottagare 
till medspelare



Frågor

– Är rollerna mellan förtroendevalda, tjänstemän och 

verksamhetsansvariga tydliga?

– Är kunskapen kring styrningslogiken tillräcklig bland 

politiker och tjänstemän?

– Hur för vi ett samtal med verksamhet, medborgare 

och intresseorganisationer utan att rollfördelningen  

och ansvaret blir otydligt?

Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa
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