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PROGRAMMET

 Nätverken då, nu och imorgon.

 Nytt handlingsprogram 2020 – 2023 - SWOT-analys

 Samverkan med HFS-nätverket

 Patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvård 



Förutsättningar - Styrkor

 Det finns ett uttalat och tydligt syfte med nätverken

 Vi har fokus på befolkningsföreträdarrollen

 En arena för erfarenhetsutbyte mellan tjänstepersoner och politiker

 Nätverken lockar aktuella föreläsare och erbjuder bra framtidsspaningar 

 Vi utgår ifrån hälso- och sjukvårdslagen om jämlik vård utifrån behov.

 Nätverken har en samlad erfarenhet av ledning och styrning

 Nätverken har ett helikopterperspektiv 



Förutsättningar - Svagheter

 Nätverken är inte tillräckligt kända

 Svag spridning av kunskapen i medlemsregionerna

 Vi erbjuder för lite stöd medlemmarna emellan

 Ett ojämnt deltagande i nätverkens aktiviteter ger inte förutsättning för tillit

 För lite fokus på prioriteringar av behov horisontellt

 Svårt att pedagogiskt förklara nyttan med nätverken på hemmaplan

 Svårt att kommunicera budskapet ”två nätverk och en kärna”

 Samarbetet med andra organisationer har ett otydligt syfte



Förutsättningar - Möjligheter

 Behovsstyrning och befolkningsperspektiv har en renässans nationellt

 Regionbildningen ger ett bredare perspektiv på hälsa

 Ökad samverkan med kommunerna (behöver formaliseras) 

 Nya trender som stödjer nätverkens vision

 Ökat fokus på förebyggande arbete



Förutsättningar - Hot

 Alla regioner är inte representerade

 Kärv ekonomi gör att samverkan och nätverk prioriteras ner

 Vi är inte ensamma om behovsperspektivet vilket skapar konkurrens

 Kunskapsstyrning som fokuserar på medicinska behov ur individperspektiv

 Kompetensbrist om befolkningsperspektiv hos tjänstepersoner och utförare



Samarbete med HFS-nätverket

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård arbetar för:

 Hälso- och sjukvården ska bidra till att minska skillnaderna i hälsa

 Stödja det förebyggande arbetet och det hälsofrämjande förhållningssättet

 Sprida kunskap, inspirera och påverka genom de unika arenor som 

nätverket skapar i ömsesidigt lärande i landets regioner
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Patientmedverkan i styrning och ledning 

av hälso- och sjukvård

Patienthuset

 Erbjuder professionell patientmedverkan 

 Grundades juni 2018 

 Ägs och drivs av kroniska sjuka 

 En av få arbetsgivare i Sverige där det är fördel att vara 

sjuk när man söker arbete 
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