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Minnesanteckningar 

Uppdrag som leder till jämlik vård och jämlik hälsa 

Den 9 december kl. 13 – 15  

Den 10 december kl. 9 – 12 

Workshop om ledarskap i en politiskt styrd organisation 

Nätverkens koordinatorer inleder med en beskrivning av roller och utmaningar för 

förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi genomförde en GAP-analys som beskriver nuläge och 

önskat läge. Redovisning från några av grupperna nedan.  

 

Nuläge: 
Pandemin har inneburit en del påfrestningar i samarbetet mellan tjänstepersoner och politik. 

Samtalstonen har blivit tuffare, vilket också kan ha påverkats av ökad och tydligare nationell 

styrning.  

Det som saknats under pandemin är de fysiska mötena som ersatts av digitala och som blir mer 

formella och stunder av informella möten har verkligen saknats och har i sin tur naggat på 

samspelet. 

Det saknas också krav inom vissa områden från politiken och där det blir mer dialog kring 

detaljer och HUR-frågan. Detta kan härledas till att det är flera nya politiska partier och 

ledamöter som inte riktigt har erfarenhet av regionpolitik. 

  

Börläge: 
Mer dialog behövs såväl mellan politik och tjänstepersoner som mellan politik och verksamhet. 

Det finns intressanta dialogverktyg som utvecklats och som skulle kunna spridas till fler 

regioner.  

Det behövs mer kunskap i verksamheten kring politikens uppdrag och roll 

Vi behöver bättre strukturer kring roller mellan handläggare och politik beträffande underlag. 

Idag kan underlag som lämnar tjänsteperson förändras ganska mycket när det kommer i 

politikens händer men tjänstepersonens namn står kvar och det är också tjänstepersonen som 

föredrar ett då politiskt dokument.  

Kanske dags att politiken själva föredrar dessa dokument i styrelse och nämnder? 

Länk till bilder 

Länk till film 

Uppföljning av indikatorer för hälsa 

Vi har tillgång till en mängd indikatorer som beskriver befolkningens hälsa men vi använder de 

inte systematiskt. Sofia Dahlin, specialist i Socialmedicin i Region Jönköping beskriver 

verktyget ”Vården i Siffror” som innehåller indikatorer och hur vi kan använda dem i våra 

behovsanalyser. 

Länk till bilder 

Länk till film 

https://www.dropbox.com/s/twbw9i9nnkhqukj/Ledarskap%20-%20Staffan%20och%20Ralph.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anj5h9a6z0l8z31/Ledarskap%20-%20Staffan%20och%20Ralph.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s1ya5jhqwl0y2wk/V%C3%A5rden%20i%20siffror%20-%20Sofia%20Dahlin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ufjskb1nb4fimf/V%C3%A5rden%20i%20siffror%20-%20Sofia%20Dahlin.mp4?dl=0


Uppföljning av folkhälsan 

SKR tar regelbundet fram öppna jämförelser för folkhälsa. Nu finns även ett verktyg för analys 

av data på kommun och regionnivå. Elisabeth Skoog Garås, handläggare vid Sveriges 

Kommuner och Regioner ger oss en beskrivning av tillgängliga folkhälsodata och verktyget 

som kan användas för analys. 

Länk till bilder 

Länk till film 

Områdesprofiler – ett sätt att beskriva befolkningens hälsa. 

I Region Östergötland pågår ett utvecklingsarbete med områdesprofiler som ska vara ett stöd 

för primärvården i ett utökat områdesansvar för befolkningen. Syftet med områdesprofilerna är 

att kartlägga området och de som bor inom området. De indikatorer som tas bland annat tas upp 

är socioekonomi, levnadsvanor, hälsoindikatorer, mm. Maria Elgstrand, verksamhetschef på 

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Region Östergötland. 

Länk till bilder 

Länk till film 

 

För anteckningarna 

 

 

Ralph Harlid Staffan Carlsson  
Koordinator Koordinator 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/7ck2ws712mqx73t/Uppf%C3%B6ljning%20Folkh%C3%A4lsa%20-%20Skoog_Gar%C3%A5s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0c28xnpm0t9of28/Uppf%C3%B6ljning%20Folkh%C3%A4lsa%20-%20Skoog_Gar%C3%A5s.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r5e3gaemvakdkkz/Omr%C3%A5desprofiler%20-%20Maria%20Elgstrand.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/88fzwxhamcz0nay/Omr%C3%A5desprofiler%20-%20Maria%20Elgstrand.mp4?dl=0
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