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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium 6-7 december 2018 

Plats och tid: Hornsgatan 15 och 20, 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 32 representanter från medlemsregioner/-landsting  

Dagens program 

Ledarskap – en pedagogisk och psykologisk process 

Hela detta temaseminarium ägnades åt en överflygning av ledarskapets betydelse för att 

få det vi önskar att verkligen hända.  

Sten-Åke Hansson med lång erfarenhet av att utbilda, 

träna och handleda ledare i offentlig sektor och i 

näringslivet pratade om ledarskap i komplexa, föränderliga 

och utmanande uppdrag och projekt. Han betonade två 

ständiga utmaningar : 

- den omedvetna aningslösheten och 

- den medvetna aningslösheten 

 

”Fritt valt arbete” är oftast ett resultat av ett svagt 

ledarskap under lång tid som tillåtit detta. 

  

Om man tänker som vanligt 

Då gör man som vanligt och 

Då blir det som vanligt, men inte bättre. 
  

Den raplexa världen 
Den ”raplexa” världen kännetecknas av att den är 

snabbt föränderlig (rapid) och komplex. Det innebär 

att förändringar sker med liten eller ingen förvarning, 

att det sker ständiga förändringar och att vi kommer 

att hamna i oönskade situationer. 

  

I en sådan värld är det viktigt att skaffa sig förvarning 

genom ett bra informationssystem och att alltid ha en 

plan B. 
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En begränsning är att vi bara har en hjärna. 

En hjärnas lösning innebär att vi får en 

begränsad ”täckningsgrad”.  

För att öka täckningsgraden behöver vi 

bjuda in flera hjärnor som kompletterar 

varandra.  

Samtidig uppstår då olika tolkningar och 

konflikter som måste hanteras. 
 
  

 
Operativa gropen 
Det finns olika anledningar till att vi alla någon gång hamnar i ett oönskat läge – den 

”operativa gropen”. Det innebär att vi inte hinner reflektera och tänka strategiskt. 

När vi väl har hamnat i operativa gropen kan vi välja en av två vägar: 
 
1. Betrakta oss som ett offer 

 
2. Egenkontroll.  
  

Att välja egenkontroll innebär att vi använder en ledarskapsstege som innehåller 5 steg 

och som beskrivs närmare i pilotmodellen 
  

Pilotmodellen 
Ledarskap = en pedagogisk och psykologisk process 
  

1. Säkra information  
Samla information om den verklighet som ska hanteras (rådata). Ta in omvärlden 

utan att värdera. Se till att få så hög täckningsgrad som möjligt genom att använda 

många hjärnor och metoder för att samla in data. 
  

2. Säkra förståelse.  
Analys omvandlar information till förståelse och kunskap. Förståelse är nödvändigt 

för att skapa motivation som i sin tur ger bränsle och drivkraft. För att säkra 

förståelse behövs förståelsefrågor av typen: Redogör för? Beskriv hur? 



www.natverken.se  3 (7) 
 

När förståelse är säkrad kan vi göra en plan för att genomföra. 

 
3. Säkra organisationens formella kompetens. 

Klargör roller, uppdrag, mandat, ansvar (UMA) 

Utveckla nya arbetssätt. Skapa ”rätt” organisation som kan möta de nya 

utmaningarna. Inskaffa den nya teknik och ny kompetens som behövs.  

  
4. Säkra funktion i skarpt läge 

När vi har klargjort roller, uppdrag, mandat, ansvar, anpassat arbetssätt och 

organisation samt byggt upp ny kompetens, är det dags att testa i skarpt läge och då 

får vi kvitto på om vi har gjort rätt saker och om vi är ”tillräckligt bra” för att möta 

verkligheten. 

 

Pistolen 
Vi genomförde en övning som visar hur olika vi uppfattar fragmentarisk information 

och omedelbart omformar den till en egen personlig verklighet. 

  

När vi tolkar informationen så skapar vi en målbild eller en ”karta av verkligheten”. Vi 

använder då: 

 Kunskap 

 Erfarenheter 

 Förväntningar 

 Farhågor 
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Detta sammantaget ger oss våra värderingar som är en historisk uppfattning om rätt och 

fel. Det är bra att ha men kan vara ett problem när vi går in i en ny situation där våra 

värderingar gör att vi kan tolka situationen fel. Dessutom har vi alla särintressen och 

försvarsmekanismer som påverkar hur vi tolkar informationen. Försvarsmekanismer har 

vi för att skydda oss själva. 
 

Svarta lådan 
Våra värderingar tillsammans med särintressen och försvarsmekanismer bildar vår 

”svarta låda” som påverkar vilken information vi tar in och hur vi tolkar den. 

  

Den kan också påverka vår förmåga att bygga organisation, kompetens och arbetssätt 

för att realisera planen och vår vilja att faktiskt realisera planerna. 
  

 
  

Det finns forskning på var i hjärnan ”svarta lådan” sitter. 

Det finns två centra i hjärnan som påverkar hur vi analyserar.  
 

1. Minneshjärnan (svarta lådan) - system 1. 

2. Analytiska hjärnan från historik - system 2 
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Öppna jämförelser folkhälsa 

Elisabeth Garås berättar om den nya rapporten öppna jämförelser folkhälsa som 

kommer i februari. Alla underlag ligger KOLADA (Kommun och landstingsdatabasen) 

Rapporten kan användas för styrning och ledning och innehåller 39 indikatorer med 

koppling till hälsa, utveckling för olika grupper i befolkningen och kort om 

verksamhetsområden – åtgärder. 

Det finns med en verktygslåda för att hantera statistiken med fokus på folkhälsa. Det 

finns också en guide för planering, uppföljning/analys och åtgärder i ledning och 

styrning. 

SKL kan ordna kurser och workshops utifrån behov. Det finns också öppna utbilningar 

och uppdragsutbildningar. 

Länk till Elisabets bilder 

”Så kan vi minska den ojämlika hälsan”  

Margareta Rämgård, forskare i vårdvetenskap och projektledare för projektet 

Hälsofrämjande innovation i samverkan, Malmö universitet deltar tillsammans med 

Mina Sharifiyan, hälsofrämjare i projektet och Anders Kottorp forskare vid Malmö 

universitet, berättar och diskuterar berättar om ett hälsofrämjande projekt som ska bidra 

med nya lösningar för att öka livskvaliteten och livslängden. Det kan ses som ett 

exempel på en social innovation där medborgarna själva är med för att hitta lösningar. 

I området Lindängen har medborgarna involverats i en rad verksamheter med olika 

inriktning. Målet är att öka den fysiska aktiviteten, förbättra munhälsan, öka kvinnors 

hälsa samt tryggheten i området. För att nå dit har deltagarna fått föreslå lämpliga 

aktiviteter, som yoga, gympapass, matlagning och målning. Det främjar inte bara fysisk 

och psykisk hälsa utan minskar dessutom ensamhet och isolering.” 

Margaretha beskriver bakgrunden till den ojämlika hälsan som är beskriven i många 

rapporter och kommissioner. 

”Vi tror att vi vet vad befolkningen har för behov i dessa områden men det vet vi inte” 

säger Margaretha så därför måste invånarna i området vara med. 

Vad man fann vara viktigt var tre saker: 

- Vardagsrörelse (inte motion) 

- Egenvård – hur äter och lever man för att få bättre hälsa. Vad kan man göra själv 

och behöver man hjälp med. 

- Gym eller gymnastik lokalt. 

Projektet är organiserat med en strategisk styrgrupp som innehåller medborgare i 

området, en rådgivande operativ grupp och en operativ grupp på plats. Det blir en 

iteraktiv process mellan dessa grupper. 

Vi behöver översättare som förstår invånarnas behov och som också kan arbeta med de 

strategiska och operativa grupperna. Därför har de anställt hälsofrämjare som rekryteras 

från området. Dessa känner området socialit, kulturellt, språkmässigt osv. 

Projektet arbetar genom att ordna ett antal verkstäder utifrån de behov som identifieras. 

De arbetar med det som invånarna vill arbeta med. 

http://www.natverken.se/media/8107/elisabeth-garaas.pdf
http://www.natverken.se/media/8107/elisabeth-garaas.pdf
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Anders berättar om en utvärderingsmodell som bygger på deltagarbaserad 

aktionsforskning (CBPR). Forskningen mäter olika aspekter av hälsa. Tillitsbyggande 

över längre tid är absolut nödvändigt för att uppnå hållbarhet i interventioner 

Länk till Margarethas bilder 

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik 

Under våren lade regeringen fram propositionen 2017/18:249 "God och jämlik hälsa – 

en utvecklad folkhälsopolitik". Propositionen bygger bland annat på den nationella 

kommissionen för jämlik hälsas arbete vilket vi följt i Nätverken.  

Målområde 8, har rubriken ”En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård” 

Vad innebär detta målområde för landsting och regioner?  

Margaretha Kristensson, professor emeritus vid Linköpings Universitet och ledamot i 

den nationella kommissionen för jämlik hälsa. Margareta berättar om målområdet och 

vad hon menar det innebär för våra organisationer samt diskuterar med oss.   

Margaretha inleder med att visa hur skillnaderna i hälsa ökar i samhället. Lösningen är 

inte att alla läser på högskola och disputerar utan att alla ska kunna ha ett arbete att vara 

stolt över. Det handlar inte i första hand om proxymått som inkomst, utbildning utan det 

handlar om makten över sitt liv för att må bra och leva länge. 

Margaretha beskriver vilka faktorer som har betydelse för en god hälsa och går in på 

begreppet proportionell universialism där insatser erbjuds till alla, men där de med stört 

behov får mer. Individen har alltid ansvar för sin egen hälsa men samhället har ansvar 

för att göra det så lätt som möjligt att ta det ansvaret. 

Det är större skillnader i utfall inom en klinik än mellan kliniker och 

sjukvårdsinrättningar baserat på diskrimineringsfaktorerna. 

Vad kan vi göra: 

Styrning, ledning och organisering påverkar möjligheter till jämlik vård och hälsa. Det 

finns förslag från kommissionen som riktar sig till regeringen och till 

landstingen/regionerna. 

Länk till Margaretha K:s bilder 

Hälsocentralen på Borgholm 

Hälsocentralens chef Åke Åkesson skulle berättat om arbetet och den modell som han 

varit med att utveckla för sjukhus i hemmet, men tyvärr fick han förhinder. Bifogat 

anteckningarna finns en länk till en film om detta. 

länk till film – cuviva.com 

Vid anteckningarna 

 

Ralph Harlid 

Koordinator  

http://www.natverken.se/media/8111/margareta-raemgaard.pdf
http://www.natverken.se/media/8111/margareta-raemgaard.pdf
http://www.natverken.se/media/8108/margareta-kristensson.pdf
http://cuviva.com/
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Deltagare: 

 

 

 

Kenneth Johannesson Värmland 

Ann Hörnebrant-Sturesson Skåne 

Margit  Bik Halland 
Yvonne Augustin Skåne 

Catarina Engström Östergötland 

Ewa  Back Västernorrland 
Maria Nyman Stjärnskog Skåne 

Lena  Käcker Johansson Östergötland 
Angelica Andersson Skåne 

Anna  Brandt Gävleborg 

Henrik  Olofsson Gävleborg 

Jonas Strand Halland 

Ulrik Hammar Västra Götaland 

Hans Hedlund Västernorrland 
LarsÅke Carlsson Västra Götaland 

Annette  Ternstedt  Västra Götaland 

Inger Akalla Stockholm 

Anna Roos Halland 

Torbjörn Holmkvist Östergötland 

Eva  Stjernström Värmland 

Henning  Sand Östergötland 

Fredrik  Brockhagen Blekinge 

Hanna Wahlund Västernorrland 

Anna Lindeberg Blekinge 

Anna Ståhlhammar Skåne 

Annica Öhrn Östergötland 

Anna Ekholm Sörmland 

Katrin Boström Örebro 

Annika  Jerhamre Stockholm 

Gunilla  Benner Forsberg Stockholm 

Ellinor Troli Gävleborg 

   Elisabeth  Skoog Garås SKL 

Margaretha  Kristensson Linköpings Universitet 

Margareta  Rämgård Malmö Universitet 

Anders   Kottorp Malmö Universitet 

Mina  

 Ralph  Harlid Nätverken 

Staffan Carlsson Nätverken 


