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Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 

Minnesanteckningar från Nätverksgruppmöten 25 april 2019 

Tid, plats och deltagare 

Den 25 april 2019 på Hornsgatan 15, Stockholm 

Deltagarförteckning – se sista sidan 

Dagens program 

Inledning och presentation 

Eva Stjernström ordförande i NUH hälsar alla välkomna och vi presenterade oss för 

varandra.  

Reflektion från temaseminarium 14 mars 

Staffan Carlsson rekapitulerade temaseminariet den 14:e mars. 

Staffans bilder 

Workshop i fyra steg om behovsstyrning och prioriteringar 

I samarbete med prioriteringscentrum genomför vi denna gemensamma 

nätverksgruppsdag som en workshop om behovsstyrning och prioriteringar. Dagen delas 

upp i fyra steg/moment med växelvis föredragningar och diskussioner. Vi rör oss ifrån 

vad behov och behovsstyrning är till en ”drömmodell” med behovsstyrning inklusive 

fungerande horisontella prioriteringar.  

Nätverkens bilder 

Prioriteringscentrums bilder 

Diskussionsfrågor 

Underlag för rangordningsövning utifrån behov 

Behovsstyrning 

Ralph Harlid introducerar begreppet behov och behovsstyrning. Staffan Carlsson och 

leder gruppdiskussioner om behovsbegreppet och hur vi idag gör för att identifiera och 

beskriva behov. Hur delar vi in befolkningen i grupper utifrån deras behov? Hur kan vi 

jämföra olika behov och hur vet vi hur väl dessa behov är tillgodosedda? Har vi 

tillräcklig kunskap om befolkningens hälsa och vårdbehov för att kunna erbjuda en 

jämlik vård? 

Prioritering och resursfördelning 

Barbro Krevers och Karin Bäckman från Prioriteringscentrum ger en introduktion till 

prioritering och resursfördelning. Vi diskuterar hur regionerna gör idag för att prioritera 

mellan olika behov och fördela resurser i enlighet med dessa prioriteringar. Vilka 

http://www.natverken.se/media/8131/tillbakablick-2019-03-14.pdf
http://www.natverken.se/media/8134/behov-och-prioritering-25-april.pdf
http://www.natverken.se/media/8135/naetverken-workshop-behov-och-prioritering-190425.pdf
http://www.natverken.se/media/8133/fraagestaellningar-gruppdiskussionerdocx.pdf
http://www.natverken.se/media/8132/krevers-baeckman-exempel-paa-vaardbehov-foer-rangordning-190425.pdf
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aspekter tar vi de facto hänsyn till när vi fördelar resurser och finns det andra aspekter 

som vi borde ta mer hänsyn till? 

Rangordning mellan olika behov 

I denna gruppövning får deltagarna resonera kring rangordning av ett antal fiktiva 

behov. Vi gör först en bedömning individuellt och därefter för vi gruppvisa 

diskussioner. Vad var det för kriterier som låg till grund för rangordningen? Blev 

resultatet av rangordningen densamma efter diskussionen? Hur upplevdes processen att 

diskutera olika rangordning i gruppen? 

Prioritering och resursfördelning i en behovsstyrd hälso- och sjukvård 

Den avslutande gruppdiskussionen handlar om genomförande av behovsstyrning 

inklusive prioritering och resursfördelning på befolkningsnivå. Kopplar era regioner 

ihop behovsstyrning med systematisk prioritering mellan olika hälsobehov och 

vårdbehov på befolkningsnivå? Finns det rutiner i budgetprocessen som understödjer 

detta? Hur kändes processen att rangordna? Hur skulle ni vilja att det fungerade? 

Beskriv ert drömscenario. 

Reflektioner under dagen och avslutande gemensam diskussion 

Dagens diskussioner både i grupperna och gemensamt var både livliga och engagerade 

och det var tydligt att ämnet är viktigt och att vi har en del kvar att arbeta med utifrån 

ambitionen en mer behovsstyrd välfärd.  

Inledningsvis handlade mycket i diskussionerna om hälsan i vår befolkning - Vi har inte 

någon karta över hälsan i befolkningen. Vi gör det som står för dörren och det blir 

detsamma som behoven.  

  

Vi kan vara ganska bra på att ta reda på befolkningens hälsa och ohälsa men att koppla 

ihop det med budgetarbetet det är vi inte alls bra på.   

  

Hur gör ni i er region? ”Det kan jag inte svara på för vi gör nog lite olika i vår region.”  

Vi har en bra dialog med våra brukarorganisationer så vi får in synpunkter därifrån och 

det är inte så att de bara kommer med mera krav.  

  

Det finns mycket bra rapporter från socialstyrelsen och andra myndigheter som vi kan 

använda och vi gör årligen analyser. Men när vi kommer till punkten hur vi ska jämföra 

olika grupper då blir det svårare.  

 

”Som förtroendevald kan jag uppleva att det är svårt att fatta beslut om rangordning 

även om jag får bra underlag”  

  

Det är svårigheter att mäta effekter av våra prioriterade behov och åtgärder. Det behövs 

också en avvägning mellan långsiktiga och kortsiktiga effekter. För att nå effekt krävs 

en samverkan mellan många aktörer för att nå önskade effekter. Vi brottas mellan 

revisorer och invånare.  

  

Konstateras av alla grupper att det varit mycket bra diskussioner om viktiga frågor och 

att det varit en jättebra och viktig dag. Många regioner ser att de behöver göra en nystart 

i arbetet med behovsstyrning kopplat till prioriteringar. 
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Bra underlag krävs som utgångspunkt för diskussioner samtidigt behövs en fungerande, 

hållbar och uthållig process för att behovsstyrning ska få genomslag i planering och 

resursfördelning. 

Fortsatt arbete 

Nätverken och Prioriteringscentrum har ambitionen att ta fram en modell för att koppla 

ihop behovsstyrning, prioritering, rangordning och resursfördelning i en budgetprocess. 

Vi kommer att samla de regioner som kan tänka sig att delta i ett sådant 

utvecklingsarbete. Under dagen anmälde flera regioner sitt intresse bl.a Västernorrland, 

Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Blekinge. Koordinatorerna återkommer inom 

kort med en mer formell inbjudan tillsammans med förslag på syfte och mål för arbetet.  

 

För anteckningarna 

Ralph och Staffan 
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Deltagare temaseminarium 25 april 2019 
    

Förnamn Efternamn Region Nätverk 

Christina Mattisson Blekinge NHD 
Lars Karlsson Blekinge NHD 
Jonas Strand Halland NHD 
Margit  Bik Halland NHD 
Ulrika Jörgensen Halland NHD 
Axel  Storckenfeldt  Stockholm NHD 
Sofie Holstein Sörmland NHD 
Harrieth Hedlund Västerbotten NHD 
Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD 
Anna Nygren Västmanland NHD 
Micael Larsson Västmanland NHD 
Christin Stormvall Västra Götaland NHD 
Hanne Jensen Västra Götaland NHD 
Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 
Anna Lindeberg Blekinge NUH 
Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH 
Katrin Alriksson Blekinge NUH 
Elin Wassdal Nilsson Jämtland NUH 
Jessica Isaksson Jämtland NUH 
Anna Ståhlhammar Skåne NUH 
Anna Haag Värmland NUH 
Eva  Stjernström Värmland NUH 
Britt-Louise Ericsson Västerbotten NUH 
Christoffer  Martinelle Östergötland NUH 
Sofia  Dahlin HFS-nätverket  
Ralph  Harlid Nätverken  
Staffan Carlsson Nätverken  
Barbro Krevers Prioriteringscentrum  
Karin Bäckman Prioriteringscentrum  
Kajsa Hanspers Vårdanalys  
Richard Forsén Vårdanalys  
Susanne Waldau SKL 

 

 


