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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckning temaseminarium 13 juni 2019 

Hornsgatan 15, klockan 10-16 

Deltagarförteckning redovisas sist  

Dagens program 

Reflektion från nätverksgrupper 25 april 

Staffan leder oss genom en tillbakablick och reflektion från nätverksgruppen den 25 

april som var en workshop om prioriteringar som vi genomförde i samarbete med 

PrioCentrum i Linköping. 

Staffans bilder 

Fokus på uppdrag  

Behov, uppdrag och uppföljning är strategiska områden i våra nätverk. 

Ralph ger en inledning till det andra strategiska området i nätverket nämligen att ta 

fram, formulera och överlämna uppdrag från befolkningsföreträdare till de verksamheter 

som ska förverkliga mål och inriktning. 

Därefter genomför vi gemensamt en workshop på runt dessa frågor.  

Hur gör vi på hemmaplan för att ta fram uppdrag och hur bör vi göra? 

Hur formulerar vi ett tydligt uppdrag och hur viktigt är det med dialog mellan 

uppdragsgivare och uppdragstagare för att det ska bli verkstad? 

Den samlade diskussionen som följde visar på en påtaglig utvecklingspotential. 

Ralphs bilder 

Tillit i ledarskap, organisation och styrning för en behovsstyrd hälso- och 
sjukvård 

I juni 2016 inrättade regeringen en delegation för att inom ramen för de befintliga 

regelverken genomföra projekt som ska främja idé- och verksamhetsutveckling när det 

gäller kommunal verksamhet och omfatta hela styrkedjan det vill säga styrning från den 

nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Delegationen arbetar 

aktivt för att främja en mer tillitsbaserad ledning och styrning.  

Louise Bringselius är forskningsledare i Tillitsdelegationen och docent i organisation 

och ledning. Louise inleder men en historik av olika styrningsformer som ofta har 

kontroll som fokus. Hon beskriver en problembild där många mår dåligt i verksamheten 

eftersom de uppfattar att för mycket av deras tid behöver läggas på administrativ 

uppföljning som de inte alltid uppfattar som meningsfull och att tiden med patienter och 

http://www.natverken.se/media/8140/tillbakablick-2019-04-25.pdf
http://www.natverken.se/media/8141/uppdrag-ralphs-bilder.pdf
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brukar därmed minskar. Hon pratar om granskningssamhället som har en fixering vid 

mätning och marknad i välfärden.  

Aktuell forskning beskriver en obalans mellan tre viktiga styrformer; byråkrati, 

konkurrens och tillitsbaserad styrning där tillitsbaserad styrning förekommer i mycket 

mindre utsträckning än de övriga två. 

Louise sammanfattning är att:  

 Med tillit kan vi öka verksamhetens kvalitet, förbättra medarbetares arbetsmiljö 

och trivsel samt verka för bättre ekonomi. 

 Tillit är inte fritt valt arbete, utan styrning och ledning under delvis nya former. 

 Tillit till profession och patient ska balanseras med ändamålsenliga byråkratiska 

strukturer (beslutslinje, kontrollsystem, mm) och system för valfrihet och 

incitament. 

 Tillit förutsätter att vi samtidigt arbetar med styrning, organisation, kultur och 

ledarskap. 

Louise bilder 

 

 

För anteckningarna 

 

Ralph Harlid och Staffan Carlsson 

 

Deltagare temaseminarium 13 juni 2019 
     

Förnamn Efternamn Region Nätverk Övrigt 

Inger Åkesson Blekinge NHD Videolänk 
Jonas Strand Halland NHD  
Ulrika Jörgensen Halland NHD  
Linda Frohm Norrbotten NHD  
Axel  Storckenfeldt  Halland NHD  
Sofie Holstein Sörmland NHD  
Harrieth Hedlund Västerbotten NHD  
Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD fm 

Anna Nygren Västmanland NHD  
Barbro Larsson Västmanland NHD  
Christin Stormvall Västra Götaland NHD  
Hanne Jensen Västra Götaland NHD  
Ulrik Hammar Västra Götaland NHD  
Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD  
Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD  
Anna Lindeberg Blekinge NUH Videolänk 

Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH Videolänk 

http://www.natverken.se/media/8142/2019-06-13-naetverket-bringselius.pdf
http://www.natverken.se/media/8142/2019-06-13-naetverket-bringselius.pdf
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Katrin Alriksson Blekinge NUH  
Elin Wassdal Nilsson Jämtland NUH  
Carola Fransson Norrbotten NUH  
Aleksandra Cavic Skåne NUH Videolänk 

Anna Ståhlhammar Skåne NUH Videolänk 

Gunilla Benner Forsberg Stockholm NUH fm 

Inger Dahlbom Stockholm NUH fm 

Anna Haag Värmland NUH  
Christina Johansson Värmland NUH  
Eva  Stjernström Värmland NUH  
Britt-Louise Ericsson Västerbotten NUH  
Karin Davidsson Västra Götaland NUH  
Katrin Boström Örebro NUH  
Ted Rylander Örebro NUH  
Henning  Sand Östergötland NUH  
Ralph  Harlid Nätverken   
Staffan Carlsson Nätverken   

Louise Bringselius Tillitsdelegationen  
 

 


