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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium 7 juni 2018 

 

Plats och tid: Hornsgatan 15, 10.00 – 15.00.  

Deltagarförteckning, se sista sidan 

 

Eva Stjernström, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, hälsade välkomna och såg 

fram emot en spännande dag. Eva informerade också om en förändring av programmet 

för dagen. Representanter från utredningen Ordning och reda i vården hade fått 

förhinder och punkten flyttas till ett av kommande temaseminarier. Istället inleddes 

dagen med en punkt om förändringsarbete och implementering. Vi var drygt 30 

representanter från nästan alla medlemsregioner/-landsting som prioriterat detta 

temaseminarium.  

Förändringsarbete och implementering 

Förändringar och implementering av nya metoder eller modeller är något vi alla på 

något sätt brottas med och nog också tycker är ganska svårt. Jesper Stenberg, enhetschef 

för kvalitetsutveckling vid koncernkontoret i Skåne, berättar om sina erfarenheter när 

det gäller denna typ av arbete.  

Jesper menar att det är kanske inte så konstigt att det är svårt eftersom hälso- och 

sjukvårdssystemet är det svåraste systemet vi byggt också utifrån sektorns och 

tjänsteinnehållets karakteristika. Det finns dock kunskap att tillgå och Jesper refererar 

organisationsteoretisk forskning tillbaka till 1970-talet, vilken i stora delar håller och 

kan användas.   

Jesper beskriver att styrning av hälso- och sjukvård innehåller tre olika logiker; den 

politiska logiken, förvaltningslogik och medicinsk logik vilket försvårar 

förändringsarbete och implementering av t.ex. nya modeller och metoder. Det händer 

dessutom saker i praktiken som vi inte har koll på. Utifrån detta är det viktigt att 

beskriva faktorer för god praktik.  

Beskrivningar följer om förändringsvilja och vad som påverkar den och hur detta 

påverkar verklig förändring. Organisationskultur och ledaskap är som vanligt väldigt 

viktigt och avgörande för implementerings- och förändringsarbete. 

Jesper berättar även om ett ”Golden case”, när det fungerar riktigt bra. 

Jespers bilder 

http://www.natverken.se/media/8089/jesper-s-implementering-180607.pdf
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Delegationen mot segregering – Delmos 

Ganska nyligen bildades Delegationen mot segregation vars huvuduppdrag är att bidra 

till ett gemensamt kunskapsuppbyggande i syfte att öka effekten av insatserna mot 

segregation nationellt, regionalt och lokalt. En viktig del av uppdraget är att främja 

samverkan mellan myndigheter, landsting och kommuner, civilsamhället, näringsliv, 

forskare och andra relevanta aktörer.  

Samverkans kraft och betydelse är ju ett tema som vi återvänt till ett flertal gånger under 

våra träffar så det känns viktigt att få ta del av denna delegations tänkta upplägg av sitt 

arbete. Karen Austin från Delegationen medverkar och berättar om deras arbete såhär 

långt. 

Vi diskuterar med Karen och konstaterar ganska snart att alla sakfrågor i delegationens 

arbete är bestämningsfaktorer till hälsa. Utifrån detta är det konstigt att inte hälsa är med 

som ett uttalat område. Karen håller med och tar med sig synpunkterna. Vi diskuterar 

även samverkan och konstaterar tillsammans vikten av denna.   

Diskussion följer om korta statliga medel. Det konstateras gemensamt att långsiktighet, 

kontinuitet och koppling till andra myndigheters satsningar är viktiga. 

Karens bilder 

Den nära vården 

Som en effekt av utredningen om den Nära Vården, som regering utsåg Anna Nergård 

att leda, så utsåg SKL en samordnare för att jobba med de steg som måste vidtas som en 

konsekvens av denna. Ett arbete som påbörjats på många håll. Det behövs exempelvis 

en samsyn av vad man vill åstadkomma vad gäller trygghet och patientinflytande. Men 

också hur vi ska nyttja den kompetens som finns.  

Emma Spak, som leder SKL:s arbete, gästar oss och berättar om uppdraget inom Nära 

vård, målbilden man satt upp och hur man ska nå dit. Som en utgångspunkt handlar det 

också om att definiera och resonera om vad nära vård är. Vi följer Emmas föreläsning 

om dessa delar på ett bra sätt i bifogade bilder.  

Emmas bilder 

Hur ska vi fungera bäst tillsammans 

Vi har dryftat frågan tidigare men den tål att lyftas igen. Hur ser spelreglerna ut mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i våra offentliga verksamheter? Behöver vi som är 

tjänstepersoner vara lite mer ämbetsmannalika? Behöver de som är förtroendevalda vara 

tydligare i sina förväntningar på ”sina” tjänstepersoner. Kan det leda till en kamp om 

positioner och inflytande med risk för att uppdrag och perspektiv går förlorade? Hur 

olika kan det se ut i olika landsting och regioner?  

Detta pass inleds med ett inspel av Torbjörn Holmqvist, vice ordförande i NHD. 

Diskussionen som följer är vital och intensiv. Vi utgår ifrån tre diskussionsfrågor: 

 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? 

http://www.natverken.se/media/8090/karen-austin-delmos-180607.pdf
http://www.natverken.se/media/8092/emma-spak-naera-vaard-180607.pdf
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Att sammanfatta diskussionen är egentligen en utopi men några nyckelbegrepp som 

återkommer och vi kan ta fasta på är att dialog och kommunikation mellan våra olika 

roller är centralt och kunskapen om våra olika logiker är en förutsättning. 

Torbjörns bilder 

 

Dagen avslutas med att Ulrika Jörgensen, ordförande NHD och Eva Stjernström, 

ordförande NUH tackar alla medverkande och deltagare, alla önskar varandra en trevlig 

sommar och på återseende hösten 2018.  

 

 

För anteckningarna 

Staffan Carlsson, Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natverken.se/media/8091/torbjoern-h-180607.pdf
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Deltagare Nätverkens temaseminarium 180607 

     

 Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

 Ulrika Jörgensen Halland NHD 

 Carina Sjölund Västmanland NHD 

 Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 

 Kenneth Johannesson Värmland NHD 

 Marianne Utterdahl Värmland NHD 

 Harriet  Hedlund Västerbotten NHD 

 Catarina Engström Östergötland NHD 

 Ann Hörnebrant-Sturesson Skåne NHD 

 Lars  Karlsson Blekinge NHD 

 Ewa  Back Västernorrland NHD 

 Annette  Ternstedt Västra Götaland NHD 

 Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 

 Inger Akalla Stockholm NHD 

 Angelika  Andersson Skåne NHD 

 Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

 Henning Sand Östergötland NUH 

 Eva  Stjernström Värmland NUH 

 Victoria Bodén Västmanland NUH 

 Annelie  Runesson-Ottosson Blekinge NUH 

 Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH 

 Anders Ahlgren Västmanland NUH 

 Katrin Boström Örebro NUH 

 Gabriel Stenström Örebro NUH 

 Jesper Stenberg Skåne NUH 

 Katrine Alriksson Blekinge NUH 

 Gunilla Benner Forsberg Stockholm NUH 

 Inger  Dahlbom Stockholm NUH 

 Anna  Ekholm Sörmland NUH 

 Hanna  Vahlund Västernorrland NUH 

     

Gäster Karen Austin Delmos  

 Emma Spak SKL  
Kontaktp Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 

 


