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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium 25 oktober 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. Vi var cirka 20 representanter från medlemsregioner/-

landsting som prioriterat detta temaseminarium.  

Inbjudna 

Förtroendevalda och tjänstepersoner i nätverksgrupperna Hälsa och Demokrati och Uppdrag 

Hälsa. Intresserade kollegor och medarbetare är också varmt välkomna. 

Dagens program 

Samarbete kring barn med psykisk ohälsa 

Vid Mariehems Hälsocentral i Umeå, Västerbotten, har man utvecklat ett samarbete mellan 

hälsocentralen, socialtjänsten och elevhälsan i så kallade HTL-team. HTL står här för Hälsa, 

Trygghet och Lärande. Modellen har fått spridning i länet och utvärdering är påbörjad. Arbetet 

är en strukturerad samverkan för att främja förebyggande och tidiga insatser för barn 0-16 år 

och deras familjer. Modellen bygger på ett helhetstänkande, med en förståelse för att psykisk 

hälsa, medicinska faktorer, sociala faktorer och skolsituation kan påverka varandra och bilda en 

helhet. 

Sinella Keskiniva, verksamhetschef på hälsocentralen, berättar om arbetet, se även Sinellas 

bilder nedan. Hon berättar att till en början var hon och hennes verksamhet inte alls intresserade 

utan blev mer eller mindre beordrade att delta, detta menar Sinella är en viktig del i att lyckas 

med samverkan att man från sin ledning har en uttalad styrning att delta och samverka. Hon 

berättar även om de klassiska problemen som uppstår när olika organisationer och huvudmän 

ska samverka men visar även på hur man faktiskt har lyckats i Västerbotten.  

Framgångsfaktorer menar Sinella är en uttalad styrning från ledningen, att bygga en fungerande 

struktur med representation av rätt funktioner i rätt forum och att jobba med samverkan varje 

dag. Liknelsen med den japanska trädgården, som behöver omsorg och skötsel varje dag, 

refereras. Det är samma sak med samverkan. 

Sinellas bilder 

http://www.natverken.se/media/8101/181025-hlt-team-i-vaesterbotten.pdf
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Befolkningens behov och sjukvårdens uppdrag 

 
Enheten för behov, uppdrag och uppföljning, inom Region Skånes avdelning för Hälso- och 

sjukvårdsstyrning, arbetar med övergripande styrning och uppföljning av den skånska hälso- 

och sjukvården. Uppdraget innefattar att leda och utveckla behovs-, uppdrags- och 

uppföljningsprocesserna.  

Behov-, uppdrag- och uppföljning bildar ett sammanhållet system som ständigt utvecklas. 

Behovsarbetet syftar till att identifiera befolkningens behov av hälso- och sjukvård, eventuella 

gap mellan tillgodosedda och icke tillgodosedda behov samt föreslå åtgärder.  

Behovsprocessen innefattar tre faser: insamling och analys av fakta, prioriteringar av 

sakkunniga och tjänstepersoner samt politiska prioriteringar. Sakkunnigorganisation, som består 

av expertgrupper och kunskapscentra samt sakkunniga tjänstemän inom olika avdelningar i 

Region Skåne, deltar aktivt i det arbetet. I behovsrapporten, som är arbetets slutprodukt, 

redovisas bland annat den demografiska utvecklingen, folkhälsa, incidens och prevalens av 

några folksjukdomar samt medicinsk kvalitet inom ett antal område och åtgärdsförslag. 

Behovsrapporten är ett underlag för det fortsatta arbetet med Region Skånes verksamhetsplan 

och budget samt uppdrag för hälso- och sjukvård. I uppdragsprocessen har de olika mål- och 

uppföljningsnivåerna och dess styrning utvecklats vilket ökat tydligheten i uppdragsstyrningen. 

  

Aleksandra Cavic hälso- och sjukvårdsstrateg och Anna Stålhammar chef Enheten för behov, 

uppdrag och uppföljning beskriver arbetet i Region Skåne. 

 

Anna och Aleksandras bilder 

Hur kan vi samverka för de med störst behov?  

Nätverken har under mandatperioden återkommande arbetat med samverkan inom våra 

organisationer och med andra organisationer och då framförallt kommunerna. Samtidigt har vi 

diskuterat att det också finns många andra samhällsaktörer med vilka vi borde samverka, 

samarbeta eller på annat sätt hjälpas åt tillsammans med. Vård och omsorg utförs idag till 

betydande del av privata företag, hur är vår samverkan med dessa? 

Under detta pass träffar vi Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör vid vård- och 

omsorgsföretaget Humana AB. Detta företag hanterar bland annat HVB-hem och utför LSS-

insatser på uppdrag av kommunerna. I dessa uppdrag krävs även samverkan med hälso- och 

sjukvården vilket Eva ibland upplever att det är vissa svårigheter med.  

Eva beskriver svårigheterna när det gäller särskilda boenden där vård- och omsorgstagarna  

känns exkluderade i landstings och regioners regelverk som styr primärvård och vårdval. Detta 

gör att det är svårt att få någon vårdcentral eller liknande att ta ansvar för dessas vårdbehov. En 

annan svårighet finns när det gäller barn och unga som är placerade på HVB-hem och som 

behöver psykiatrisk vård när de inte är placerade i hemlandstinget.  

Diskussionen som följer mynnar ut i att det inte är okej att hälso- och sjukvården inte möter upp 

för dessa grupper och flera av deltagarna ska undersöka och lyfta hur det fungerar på 

hemmaplan.  

 

Evas bilder 

 

http://www.natverken.se/media/8102/181025-behov-uppfoeljning-och-uppdrag-i-region-skaane.pdf
http://www.natverken.se/media/8103/181025-humana-ab-eva-nb.pdf
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Under dagen avsatte vi även tid till att tillsammans och i grupper dryfta; Varför ska vi 

samverka, varför är det så svårt och vad ska vi samverka om? Diskussionen kan sammanfattas 

vi nog ändå i stor utsträckning behöver samarbeta och samverka inom och mellan 

organisationer. Vi behöver dock vara tydliga med vad vi ska samverka om och vara tydliga i 

våra olika uppdrag och mandat. Det är återigen även ett ständigt arbete som kräver kontinuerlig 

ansträngning från samverkande parter.   

 

För anteckningarna 

Staffan Carlsson, Koordinator 
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Deltagare Nätverkens temaseminarium 181025 

     

 Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

 Ulrika Jörgensen Halland NHD 

 Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 

 Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

 Gert Olsson Värmland NHD 

 Kenneth Johannesson Värmland NHD 

 Catarina Engström Östergötland NHD 

 Marianne Utterdahl Värmland NHD 

 Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 

 Angelika  Andersson Skåne NHD 

 Eva  Stjernström Värmland NUH 

 Ralph  Harlid Blekinge NUH 

 Aleksandra Cavic Skåne NUH 

 Anna Stålhammar Skåne NUH 

 Jesper Stenberg Skåne NUH 

 Annelie  Runesson-Ottosson Blekinge NUH 

 Henning Sand Östergötland NUH 

 Anna  Ekholm Sörmland NUH 

 Inger  Dahlbom Stockholm NUH 

 Katrine Alriksson Blekinge NUH 

 Katrin Boström Örebro NUH 

 Ulrik  Hammar Västra Götaland NHD 

 Anette  Ternstedt Västra Götaland NHD 

Gäster Sinella Keskiniva Västerbotten  

 Eva Nilsson Bågenholm Humana AB  
Kontaktp Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 

 


