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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium 8 februari 2019 

Tid, plats och deltagare 

Den 7 februari 2019 på Hornsgatan 15, Stockholm 

Deltagarförteckning – se sista sidan 

Dagens program 

Välkomna och presentation 

Eva Stjernström, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, hälsar alla välkomna och vi presenterar 

nya och gamla deltagare 

Nätverken då, nu och imorgon. 

Staffan Carlsson, koordinator för nätverken, ger en kort beskrivning av nätverkens historia från 

tidigt 90-tal till idag. Nätverken bildades som en konsekvens av ett snabbt förändrad ekonomiskt 

läge för hälso- och sjukvården och krav på bättre ledning och styrning av vad vården skulle 

göra. Från början var det ett tjänstemannanätverk men i slutet av 90-talet ingick även 

förtroendevalda och runt 2005 bildades två nätverk – ett för förtroendevalda (Hälsa Demokrati) 

och ett för tjänstepersoner (Uppdrag Hälsa). 

Båda nätverken fokuserar på en demokratisk ledning och styrning av hälso- och sjukvård ur ett 

behovs- och befolkningsperspektiv. Vi ägnar oss inte åt driftsfrågor eller partipolitik. 

Länk till Staffans bilder 

Ralph Harlid, koordinator, för nätverken, går igenom nätverkens nuvarande handlingsprogram. 

Vi genomförde en SWOT-analys i mindre grupper som underlag för omarbetning av nätverkens 

handlingsplan 2020 – 2023. 

Länk till resultat av grupparbeten 

Samverkan med HFS-nätverket 

Sofia Dahlin, nationell koordinator berättar om Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

(HFS-nätverket).  

Det svenska HFS-nätverket etablerades 1996 och är en del av det internationella nätverket 

Health Promoting Hospitals and health services (HPH), initierat av WHO 1993. HFS-nätverket 

består idag av samtliga regioner. Nätverkets vision - en god och jämlik hälsa och nätverkets 

verksamhetsidé – att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning ligger i linje med våra nätverks syften. 

Länk till Sofias bilder 

http://www.natverken.se/media/8119/naetverken-daa-nu-och-imorgon.pdf
http://www.natverken.se/media/8120/bruttoresultat-swot-analys-foer-nytt-handlingsprogram.pdf
http://www.natverken.se/media/8121/hfs-hos-naetverken-190207.pdf
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Vi diskuterar hur våra båda nätverk kan samverka för att uppnå en mer jämlik hälsa. Nätverken 

Hälsa Demokrati och Uppdrag Hälsa fokuserar på behov – uppdrag – uppföljning men ger sig 

inte in i frågor om hur målen ska uppnås eller uppdragen ska genomföras. HFS-nätverket har en 

infrastruktur med temagrupper och processledare i varje region som bidra med kunskaper om 

evidensbaserade åtgärder för att uppnå målen. Tillsammans kan vi verka för att få in ett 

hälsofrämjande perspektiv i våra ledningssystem.   

Hur får vi ned sjuktalen och skapar en mer effektiv sjukvård i Sverige?  

Hur säkerställer vi att vi verkligen utgår ifrån befolkningens behov och hur kan vi få en bättre 

patient- och brukarmedverkan när vi planerar, leder och styr? 

Patienthuset är ett företag som har grundats och drivs av kroniskt sjuka patienter. Med 

erfarenheter från hälso- och sjukvården och samhället i kombination med yrkeserfarenheter 

erbjuder Patienthuset professionell patientmedverkan både till hälso- och sjukvården och 

myndigheter/aktörer med daglig brukarkontakt.  

Maria Lindqvist och Mia Pontén berättar om hur de verkar för att brukare ska involveras i 

planering och beslut om utformning av hälso- och sjukvårdstjänster såväl i den offentliga 

sektorn som inom privata näringslivet och i läkemedelsföretag. Deras verksamhet startade 

sommaren 2018 och de beskriver exempel av patientmedverkan i olika områden. 

Länk till patienthusets bilder 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Ralph Harlid och Staffan Carlsson 

Koordinatorer 

 

http://www.natverken.se/media/8123/patienthuset-7-feb-2019.pdf
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Deltagare: 

 

Markus Alexandersson Blekinge NHD 
Lars Karlsson Blekinge NHD 
Christina Mattisson Blekinge NHD 
Margit  Bik Halland NHD 
Jonas Strand Halland NHD 
Sofie Holstein Sörmland NHD 
Susanne Engstad Clarke Värmland NHD 
Kenneth Johannesson Värmland NHD 
Harrieth Hedlund Västerbotten NHD 
Anna Nygren Västmanland NHD 
LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 
Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 
Catarina Engström Östergötland NHD 
Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 
Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH 
Camilla Karlsson Halland NUH 
Anna Ståhlhammar Skåne NUH 
Gunilla Benner Forsberg Stockholm NUH 
Eva  Stjernström Värmland NUH 
Sverker Hälen Västra Götaland NUH 
Henning  Sand Östergötland NUH 
Sofia  Dahlin HFS-nätverket  
Maria Lindqvist Patienthuset  
Mia Pontén Patienthuset  
   
Staffan Carlsson Nätverken  
Ralph  Harlid Nätverken  

 

 

 

 


