
Behovsstyrd hälso- och sjukvård 
En demokratisk rättighet och en förutsättning för 
god och jämlik hälsa 

Välkommen till den 15:e nationella 

nätverkskonferensen 9 - 10 februari 2022 

Konferensen genomförs digitalt! 

Du kan se fram emot två spännande dagar med temat: 

Behovsstyrd hälso- och sjukvård. 

Vi utbyter kunskap och för dialog kring temat och belyser aspekter på 

demokrati, rättighet och hälsa. Konferensen är en mötesplats för att 

diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från 

hela landet. 

Anmäl dig här. Konferensavgift: 1 800 kronor (exklusive moms). 

Konferensen vänder sig främst till dig som har ledande position som 

förtroendevald eller tjänsteperson i välfärdssektorn, men även till dig som 

har intresse av att utveckla välfärden i regioner och kommuner. 

Region Östergötland är värd för konferensen. 

Nätverken arbetar med styrning-, lednings- och uppföljningsfrågor ur ett befolknings- och behovsperspektiv. 

För mer information om nätverken eller konferensen besök www.natverken.se 

Anmälan 
är öppen 

https://lingmerths.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52508
http://www.natverken.se/
https://lingmerths.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/52508
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https://lingmerths.qondor.com/nationellanatverkskonferensen2022
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Program 
 
9 februari 

10.00  Välkommen till Nätverkskonferens 2022, Torbjörn Holmqvist och Annika Krutzén 

10.10 Hälsa och Demokrati ur ett historiskt perspektiv, Gunnar Wetterberg 

11.00 Rörelsepaus 

11.15  Vården är värd en bättre styrning, Anders Anell 

12.15  Lunch  

13.30  Parallella seminarier del 1 

1. Samverkan för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle, Anna Balkfors 
2. God och jämlik hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv, Sofia Dahlin och Hampus Holmer 

3. Behovsstyrning i kommunal verksamhet, Håkan Sundberg 

14.30  Rörelsepaus 

15.00 Parallella seminarier del 2 

1. Samverkan för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle, Anna Balkfors 

2. God och jämlik hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv, Sofia Dahlin och Hampus Holmer 
3. Behovsstyrning i kommunal verksamhet, Håkan Sundberg 

16.15 Fråga Linköping – frågor och svar efter dag 1 

 
10 februari 

08.30  Moderator Lena Lundgren och Jesper Ekberg reflekterar över dag 1 

08.45  Behovsstyrning i svensk hälso- och sjukvård, Kajsa Hanspers 

09.30  Rörelsepaus 

10.00  Befolkningens hälsa efter pandemin, Johan Carlson 

10.45 Rörelsepaus 

11.00  Parallella seminarier 
1. Covid-19 konsekvenser för personer med stora behov, Karin Flyckt  

2. Covid-19 pandemins påverkan på den jämlika hälsan, Maria Elgstrand  

3. Nätverkens prioriteringsmodell för en hälso- och sjukvård som utgår ifrån behov 

12.00  Lunch 

13.00  Psykisk hälsa ur ett invånarperspektiv, Ing-Marie Wieselgren 

13.45 Rörelsepaus 

14.00  Vad betyder utanförskap för en jämlik hälsa?, Leo Razzak 

14.45 Stafetten går vidare till arrangör för nätverkskonferens 2024  

Avslutning 



 

Programinnehåll sessioner och talare 
Onsdag 9 februari 

 

Hälsa och Demokrati ur ett historiskt perspektiv 
Hälsans utveckling och demokratins framväxt så som vi känner den idag är en spännande resa. Är det vi har 
upplevt genom Covid-19 pandemin så särskilt speciellt? Hur hänger hälsa och demokrati ihop? Vad kan vi tänka 
om framtiden om vi tittar på erfarenheter från historien?  
Medverkande: Gunnar Wetterberg, historiker och författare 

 

Vården är värd en bättre styrning 
Hälso- och sjukvårdens styrning är ständigt föremål för diskussion. Ska staten ta ett större ansvar? Behöver vi 
mer personcentrering? Vad innebär ökad digitalisering? Vilken roll ska primärvården ha? Frågorna är många 
och samtidigt vi säkerställa att hälso- och sjukvården styrs utifrån behov.  
Medverkande: Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan i Lund 

 

Parallella seminarier – Samverkan för en jämlik hälsa och ett hållbart samhälle 
Det har nu gått nästan tio år sedan Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö startade. Kommissionens 
rekommendationer och åtgärdsförslag har på olika sätt omsatts i Malmö. Hur kan erfarenheterna från 
Malmökommissionen och Kommissionen för jämlik hälsa bidra till det fortsatta arbetet med jämlik hälsa och ett 
hållbart samhälle? 
Medverkande: Anna Balkfors, Senior konsult, Ramboll Management Consulting 

 
Parallella seminarier – God och jämlik hälsa ur ett globalt och nationellt perspektiv 

Alla verkar vara överens om värdet av en god och jämlik hälsa. Men är vi verkligen överens om det? Vilka 

åtgärder krävs i så fall för att minska skillnaderna i hälsa såväl nationellt som i ett globalt perspektiv? 

Medverkande: Sofia Dahlin, specialistläkare i socialmedicin, Region Jönköping och Hampus Holmer, ST-

läkare i socialmedicin, postdoc på KI och vice ordförande i Svensk Förening för Socialmedicin och 

Folkhälsa. 

 

Parallella seminarier – Behovsstyrning i kommunal verksamhet 
Behovsstyrning i hälso- och sjukvården finns med som en grundprincip i Hälso- och sjukvårdslagen och har 

använts i landsting och regioner sedan början på 90-talet. Men hur fungerar kommunernas styrning och 

politiska organisering för att säkerställa att invånare med störst behov får företräde till vård och omsorg? 

Medverkande: Håkan Sundberg, kommundirektör Munkedals kommun. 
 

Fråga Linköping – frågor och svar efter dag 1 
Fråga Lund känner väl alla till. Nu upprepar vi succén genom ”Fråga Linköping”  

Här finns möjlighet att skicka in frågor till dagens inspiratörer  

Medverkande: Gunnar Wetterberg, Anders Anell, Anna Balkfors, Sofia Dahlin, Hampus Holmer, Håkan 

Sundberg, Lena Lundgren. 

  



 

Torsdag 10 februari 

 

Behovsstyrning i svensk hälso- och sjukvård 

Att vård ska ges efter behov och på lika villkor är centrala utgångspunkter för svensk hälso- och sjukvård. I 
en rapport om behovsstyrning framgår att kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver 
förbättras samt att den nationella statistiken och uppföljningen tydligare behöver belysa principen om vård 
efter behov. 
Medverkande: Kajsa Hanspers, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

 

Befolkningens hälsa efter pandemin 
Covid-19-pandemin har påverkat oss på många sätt och hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt har 
kommit i fokus i våra liv och i samhället generellt. Vem har påverkats mest och har det tillkommit nya behov av 
hälso- och sjukvård efter pandemin? Finns det en hälsoskuld och hur kan behovsstyrning samt förebyggande 
och hälsofrämjande åtgärder minska hälsoskulden? 
Medverkande: Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten 

 

Parallella seminarier – Covid-19 konsekvenser för personer med stora behov 
Som en följd av pandemin ställdes många insatser in 2020 för personer med funktionsvariation. Daglig 

verksamhet enligt LSS påverkades mest. Var tredje kommun minskade omfattningen av insatsen och 

en lika hög andel slopade den helt och hållet. Detta kan ha bidragit till ökad psykisk ohälsa. Även den 

digitala klyftan har ökat under pandemin. 

Medverkande: Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen 

 

Parallella seminarier – Covid-19 pandemins påverkan på den jämlika hälsan 
Pandemin har skapat en allvarlig samhällskris med stora konsekvenser för liv och hälsa.  Den har även belyst 
hur skillnader i människors livsvillkor och sårbarhet påverkar risken för insjuknande i Covid-19. De grupper som 
drabbats värst är desamma som hade störst risk för ohälsa redan före pandemin. Pandemin riskerar därför att 
öka ojämlikheten i hälsa. Hur har ungdomars och äldres liv och hälsa påverkats av pandemin? 
Medverkande: Maria Elgstrand, Verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland 

 
Parallella seminarier – Nätverkens prioriteringsmodell för en hälso- och sjukvård utifrån behov 
Nätverken, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet har tillsammans med fyra regioner tagit fram en modell 
för politiska, horisontella prioriteringar som också kopplas till resursfördelning. Syftet är att erbjuda regionerna 
en konkret arbetsmodell för att säkerställa att de med störst behov ges företräde till vården och att hälso- och 
sjukvården arbetar för att förebygga ohälsa i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner. 

Medverkande: Staffan Carlsson och Ralph Harlid från Nätverket. Barbro Krevers, Karin Bäckman från 

PrioCentrum, Linköping 

 
Psykisk hälsa ur ett invånarperspektiv 
Den psykiska hälsan hos invånarna påverkar hur vårt samhälle fungerar och samhället påverkar hur invånarna 
mår. Hur får vi samspelet mellan individ och samhälle att fungera och hur kan samhällets olika funktioner 
samverka med varandra för att bidra till en god psykisk hälsa för invånarna. 
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Nationell psykiatrisamordnare och projektchef, SKR 

 
Vad betyder utanförskap för en jämlik hälsa? 

Leo Razzak medverkade på Nätverkskonferensen 2014 då han berättade om sin tid på Fryshuset 
där han var initiativtagare till projektet ”Sharafs hjältar” och arbetade med public affairs och 
företagssamarbeten. Med personlig erfarenhet om utanförskapets betydelse för hälsan delar Leo 
med sig av sin livshistoria. 
Medverkande: Leo Razzak, skådespelaren föreläsare och Cancerfondens ambassadör 
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