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Uppdrag

§ Förtroendevalda beslutar om mål, inriktning och uppdrag 
med fokus på resultat för:
– Folkhälsan
– Medicinsk kvalitet
– Patientnöjdhet och självskattad hälsa
– Patienters och närståendes synpunkter på vården

§ Förtroendevalda finansierar uppdragen utifrån prioriterade 
behov.

§ Tjänstepersoner omsätter förtroendevaldas beslut till 
överenskommelser eller avtal med fokus på önskade resultat.



Uppföljning

§ Uppföljning av politiskt fattade beslut
– Mål och inriktning (önskade effekter)

§ Uppföljning av uppdrag på kort sikt
– Medicinska resultat.
– Patientnöjdhet och självskattad hälsa
– Patienters och närståendes synpunkter på vården 

§ Uppföljning av uppdrag på lång sikt
– Effekter på folkhälsan



Frågor till workshopen

§ Hur gör ni idag när ni ger uppdrag till verksamheterna och följer 
upp resultaten? Gärna konkreta exempel.

§ Hur får ni med de hälsofrämjande och förebyggande insatserna i 
era uppdrag?

§ Hur kopplas uppdragen till finansieringen?
§ Vilka hinder upplever ni för att kunna ge uppdrag som också 

omfattar hälsofrämjande och förebyggande insatser?
– Hinder i rollen som förtroendevald respektive tjänsteperson?
– Hinder i organisationen eller systemet?
– Hinder i pga. invanda traditioner och arbetssätt?
– Andra hinder?

Presentation i gruppen

Utse någon som dokumenterar

Utse någon som återkopplar

Utse någon som håller tiden

Se till att alla kommer till tals



Utvecklingsarbete Uppdrag – Uppföljning
i samverkan med HFS-nätverket

Bakgrund

För att styra utifrån befolkningens behov av hälsa och 
behov av hälso- och sjukvård behöver vi synliggöra och 
prioritera de med störst behov. 

Därefter behöver vi formulera politiska uppdrag som leder 
till måluppfyllelse t ex en god och jämlik hälsa med ett ökat 
inslag av förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Sedan behöver vi följa upp dessa uppdrag för att veta om 
de önskade effekterna uppnås.



Utvecklingsarbete Uppdrag – Uppföljning
i samverkan med HFS-nätverket

Syfte med utvecklingsarbetet
Att beskriva hur politiska uppdrag, där förebyggande och 
hälsofrämjande insatser ingår, kan formuleras för att 
uppnå önskade effekter och synliggöra kopplingen mellan 
uppdrag och uppföljning.
Mål med utvecklingsarbetet
Målet är att beskriva ett konkret arbetssätt för att 
formulera politiska uppdrag som leder till ett ökat inslag av 
hälsofrämjande och förebyggande insatser där såväl 
insatserna som effekterna följs upp.



Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård


