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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium 14 mars 2019 

Tid, plats och deltagare 

Den 14 mars 2019 på Hornsgatan 15, Stockholm 

Deltagarförteckning – se sista sidan 

Dagens program 

Inledning och presentation 

Ulrika Jörgensen, ordförande i NHD hälsar alla välkomna  

Reflektion från temaseminarium 7 februari 

Staffan och Ralph gjorde en tillbakablick från temaseminariet den 7 februari. De gick 

igenom resultatet av den SWOT-analys som genomfördes inför omarbetning av 

handlingsprogrammet och flera intressanta synpunkter framfördes. Mötet var enigt om 

att SWOT-analysen blir ett bra underlag för fortsatt arbete. 

En kort diskussion om hur återkopplingen sker på hemmaplan. Det är varierande 

modeller men sammantaget finns utvecklingspotential. När vi börjar använda ny teknik 

med inspelade webinarier bli det ett bra verktyg för återkoppling på hemmaplan. 

Länk till bilder för tillbakablicken inklusive SWOT-analysen 

Nätverket utifrån förtroendemannarollen  

Ulrika Jörgensen ger oss en reflektion om nätverkens viktiga roll. Den demografiska 

utvecklingen påverkar oss och då måste vi arbeta ännu mer behovsinriktat. Det finns 

goda exempel på behovsinriktat och hälsofrämjande arbetssätt men vi behöver hela 

tiden lyfta rollen som befolkningsföreträdare. En styrka med nätverken är att det inte 

fokuserar på partipolitik utan på befolkningens bästa. 

Nätverkskonferens 2020 i Umeå 

Koordinatorerna redogjorde kort för planeringsläget varpå vi ägnade en stund till att i 

grupper diskutera tänkbara teman och ämnen för konferensen. Följande framkom när vi 

delgav varandra: 

 Den demografiska utvecklingen påverkar oss - hur kan vi då arbeta 

behovsinriktat  

 Titta på de goda exemplen som finns i Norrland  

 Orkar vi ha en behovsstyrd hälso- och sjukvård  

o Motverkas av en efterfrågestyrd vård t ex kry  

http://www.natverken.se/media/8125/tillbakablick-2019-02-07.pdf
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o Hur ser verkligheten ut  

 Prioritering i vården är ett begrepp som behöver   

 Effektivisering och utvecklingsarbete  

 Prevention  

 Hälsoundersökning  

 Samverkan  

 Digitalisering  

 Spetsvård kontra nära vård  

 Trygghet  
 

Samverkan mellan kommun och region 

För att uppnå en mer jämlik hälsa så är många aktörer inblandade. Samverkan mellan 

kommun och region är en förutsättning för att invånarna ska få de välfärdstjänster de 

behöver och har rätt till. Skaraborg i Västra Götalandsregionen har lång erfarenhet av 

samverkan mellan region och kommun som givit konkreta resultat för invånare med 

störst behov. Gunilla Druve Jansson, förtroendevald i Skara kommun och ordförande i 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen gav en insiktsfull 

beskrivning av hur samverkan kan ske på politisk nivå. Gunilla skickade med några 

frågeställningar att reflektera runt 

 Hur fortbildar vi oss i samverkan? 

 Hur får vi med de vi vill ha med på tåget för att samverka? 

 Demografiutvecklingen utan mer resurser kräver mer samverkan - hur får vi in det? 

Länk till Gunillas bilder 

Nils Gunnar Främberg och Sara Larsson, tjänstepersoner i ”Nära vård Norra 

Skaraborg” fortsatte med en beskrivning av Skaraborgsmodellen som bygger på att 

flytta vården närmare patienterna och ända in i patientens hem. Flera mobila team som 

arbetat sedan 2008. Allt startade med de stora svårigheter som fanns att samverka i 

Skaraborg som ledde till att framför allt sjukhuset tog tag i frågan om samverkan.  

Länk till Nils Gunnars bilder 

Behov, uppdrag och uppföljning  

Ralph Harlid och Staffan Carlsson gör en genomgång om behov och behovsstyrning 

som utgångspunkt för att leda styra ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Varför 

behövs behovsstyrning? Vad är behovsstyrning? Hur beskriver vi behov? Det är några 

frågeställningar som berörs.  

Nätverkens modell för behovsanalyser utgår ifrån en hälsobeskrivning där vi beskriver 

sjukdomsbörda, orsaker, förebyggande åtgärder och resursåtgång för en vald 

befolkningsgrupp 

Länk till bilder 

http://www.natverken.se/media/8126/samverkan-skaraborg-gdj-190314.pdf
http://www.natverken.se/media/8127/naera-vaard-norra-skaraborg-190314.pdf
http://www.natverken.se/media/8128/ledning-och-styrning-14-mars.pdf
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Samverkan och medskapande för barn och ungas hälsa och 
livsvillkor 

En god hälsa och goda förutsättningar för barn och unga är ett återkommande ämne i 

Nätverkens aktiviteter. Det är också en uttalad prioritering i många kommuner och 

regioner. Amina Boulaabi, strateg inom social hållbarhet i Region Halland berättar om 

en kartläggning och en analys för att samla in perspektiv på behovet av att arbeta 

systematiskt med barn och ungas hälsa och livsvillkor som genomförts under hösten 

2018. 

Länk till Aminas bilder 

Behovsanalyser i Blekinge – nyanländas hälsa 

Annelie Runesson Ottosson, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Blekinge presenterar 

en behovsanalys om nyanländas hälsa som precis presenterats för förtroendevalda som 

underlag för prioriteringar och åtgärder för att förebygga och behandla. Annelie inleder 

med att beskriva den metod som använts och som är generell för alla behovsanalyser.  

När det gäller nyanlända visar det sig vara svårt att ”hitta” dessa grupper och individer 

då det inte kan föras register på sådant sätt som behövs för fördjupade analyser. 

Analysen visar dock att det är stora behov hos denna grupp som inte tillgodoses och att 

det finns en djup misstro mot hälso- och sjukvården särskilt inom området psykisk 

hälsa.  

I efterföljande diskussion framkommer att Västra Götalandsregionen precis publicerat 

en epidemiologisk studie över nyanländas vårdkonsumtion vilket är ett första steg för att 

kunna definiera behov och behandlingsåtgärder. 

Länk till Annelies bilder 

Vid anteckningarna 

 

Ralph Harlid och Staffan Carlsson 

Koordinatorer 

 

http://www.natverken.se/media/8129/samverkan-och-medskapande-barn-och-unga-halland-190314.pdf
http://www.natverken.se/media/8130/behovskartlaeggning-i-blekinge-aro-190314pptx.pdf
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Deltagare: 

 

Ulrika Jörgensen Halland NHD 

Jonas Strand Halland NHD 

Bengt Bergqvist Jämtland NHD 
Sofie Holstein Sörmland NHD 

Kenneth Johannesson Värmland NHD 

Harrieth Hedlund Västerbotten NHD 

Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD 

Barbro Larsson Västmanland NHD 

Anna Nygren Västmanland NHD 
LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 

Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 

Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 

Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 

Annelie Runesson Ottosson Blekinge NUH 

Gunilla Benner Forsberg Stockholm NUH 

Anna Ekholm Sörmland NUH 

Britt-Louise Ericsson Västerbotten NUH 

Hanna Wahlund Västernorrland NUH 

Charlotte Bliesener Falkenström Västra Götaland NUH 

Karin Davidsson Västra Götaland NUH 

Lina Gustin Västra Götaland NUH 
Lisbeth Mensas Västra Götaland NUH 

Amina Boulaabi Gäst  
Gunilla  Druve Jansson Gäst  
Nils Gunnar Främberg Gäst 

 

Mia  Gustavsson Gäst 
 

Sara Larsson Gäst  
Staffan Carlsson Nätverken  
Ralph  Harlid Nätverken  

 

 

 

 


