Nätverken Demokrati-Uppdrag-Hälsa
2020-12-07

Inbjudan till Nätverkens utbildning
Ledning och styrning ur ett befolknings- och
behovsperspektiv

Tid och plats
Den 14–15 januari. Utbildningen är digital. Vi använder verktyget Zoom

Inbjudna
Vi vänder oss till dig (tjänsteperson eller förtroendevald) som antingen är relativt ny i din roll
eller som vill veta mer om hur du kan bidra till en bättre och mer jämlik hälsa i befolkningen
och säkerställa att grupper och individer med störst behov ges företräde till vården.
Kursen kommer ge både teoretiska och praktiska kunskaper om centrala begrepp såsom
behov, prioriteringar, uppdrag, uppföljning. Vi ger möjlighet att reflektera om
hälsoperspektivet kontra sjukdomsperspektivet och våra olika roller som förtroendevald och
tjänsteperson.

Anmälan
Anmälan gör du genom att registrera dig via denna länk:
https://natverken-se.zoom.us/meeting/register/tZ0qcO-orT0oGNYkVKv4KFbnK__bQ0skYTDe

Efter registreringen får du en bekräftelse som innehåller information om hur du ansluter till mötet.
Du kan ansluta från dator, surfplatta eller telefon
Det är en fördel om du kan använda Zoom, men det går att logga in via Skype for Business om din
organisation inte godkänner Zoom. Kontakta gärna din IT-organisation om du är osäker på verktyget.
Antalet deltagare är begränsat till 25 av praktiska skäl.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i nätverken. För regioner som inte är medlemmar i
nätverken tar vi en avgift på 500 kronor.

Vi vill ha anmälan om deltagande senast den 2021-01-07.

www.natverken.se
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Program
Dag 1 14 januari
Teori om behovsstyrning
Nätverken koncentrerar sig på frågor om ledning och styrning av hälso- och sjukvården ur ett
befolknings- och behovsperspektiv. Nätverken fokuserar på fyra strategiska områden för att
nå visionen om en vård på lika villkor som bidrar till en jämlik hälsa.
Behovs- och befolkningsperspektiv eller drifts- och organisationsperspektiv
Workshop med reflektion i grupper och dialog i plenum
Behovsstyrning i Region Skåne
I Region Skåne tillämpar man ett systematiskt arbete med insamling av data som underlag för
dialog och prioriteringar på politisk nivå. Dessa prioriteringar används sedan i uppdrag till
verksamheterna och blir föremål för särskild uppföljning.
Befolkningsföreträdarollen för förtroendevalda
Förtroendevalda har olika roller i sitt uppdrag. Befolkningsföreträdare med ansvar för att
prioritera behov eller ägare av den egna utförarorganisationen. Vad är det som utmärker rollen
som befolkningsföreträdare och vad skiljer den från ägarrollen.
Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen
I en demokratiskt styrd hälso- och sjukvård har förtroendevalda som befolkningsföreträdare
ansvar för att prioritera mellan olika behov. Tjänstepersoner stödjer de förtroendevalda genom
underlag för beslut och genomförande av beslut. Vad skiljer dessa roller åt och vilka är
utmaningarna för att samspelet ska fungera.

Dag 2
Behovsanalys och uppföljning
Tillgängliga data behöver användas systematiskt. Att tjänstepersoner analyserar relevanta data
och presenterar dessa pedagogiskt är en förutsättning för förtroendevalda att prioritera och
formulera mål och uppdrag. Lika viktigt är att uppföljning kopplad både till mål och insatser
redovisas för förtroendevalda. I detta pass går vi igenom ett exempel på behovsanalys och
tillhörande uppföljning.
Hälsoperspektivet kontra sjukdomsperspektiv
Vad händer när vi byter perspektiv och utgår ifrån att vårt uppdrag är att åstadkomma bästa
möjliga hälsa och inte bara bota eller lindra sjukdom. Är det skillnad på en sjukdomsinriktad
och en hälsoinriktad syn på vårdens organisering och utförande? I detta avsnitt diskuterar vi
förhållningssätt och dess påverkan på hälso- och sjukvårdens resultat och människors hälsa.

Medverkande föreläsare och inspiratörer
Staffan Carlsson och Ralph Harlid – Nätverkens koordinator
Alexandra Cavic och Åsa Berling – tjänstepersoner i Region Skåne
Anna-Lena Sörensson – f.d. förtroendevald i landsting och riksdag
Torbjörn Holmqvist – förtroendevald i Region Östergötland
Margareta Kristenson, Professor Emerita
Annica Öhrn – tjänsteperson i Region Östergötland

