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Minnesanteckningar 

 

Uppdrag och uppföljning med tillit som utgångspunkt 

Tid och plats 

Den 2 juni kl. 10.00 – 15.00 i SKR’s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. 

 

Introduktion till dagen 

Ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, hälsade alla välkomna. 

Ca 10 personer deltog på plats och 13 personer på distans 

 

Hur arbetar SKR med stöd i styrning och verksamhetsutveckling? 

Linda Persson Melin, handläggare på SKR berättar om arbetet i projektet ”Effektiv kommun” 

och hur det kan bidra till en större grad av tillit samt leder oss i en diskussion om möjligheter 

och utmaningar. 

 

Länk till bilder 

Länk till film 

 

Introduktion till Nätverkens strategiska område – ”Uppdrag” 

Ralph Harlid, en av nätverkens koordinatorer guidade oss igenom olika moment inom det 

strategiska området ”uppdrag” och beskrev ansvarsfördelning, dialoger om uppdraget, 

resursfördelning samt vanliga fallgropar. 

 

 

Länk till bilder  

Länk till film 

 

Förutsättningar för tillit uppdrag och uppföljning 

Ett återkommande fokusområde i Västra Götalandsregionens budget är att detaljstyrning ska 

ersättas av tillitsstyrning inom hälso- och sjukvård. Regionfullmäktige, beställarnämnder och 

medarbetare har genomfört introduktionsutbildningar och workshopar för att förstå teorin och 

själva identifiera vad som skapar förutsättningar för tillit i ett mer sammanhållet hälso- och 

http://www.natverken.se/media/8273/skr-linda-persson-melin.pdf
https://www.dropbox.com/s/33vkh5noo8ry6nk/SKR%20-%20Linda%20Persson%20Melin.mp4?dl=0
http://www.natverken.se/media/8274/uppdrag-ralph-harlid.pdf
https://www.dropbox.com/s/ulkj87u448kmjgv/Uppdrag%20-%20Ralph%20Harlid.mp4?dl=0


sjukvårdssystem. Camilla Odenberger, och Malena Lau från koncernkontoret i VGR 

beskriver hur de arbetat och leder oss i en reflektion om hur vi kan skapa förutsättningar för 

tillit i systemet med fokus på uppdrag och uppföljning. 

 

Länk till bilder 

Länk till film 

 

För anteckningarna 

 

 

 

 

Ralph Harlid Staffan Carlsson  

Koordinator Koordinator 
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Katrin Håkansson NUH Halland 

Felicia Pettersson NUH Halland 

Elin Allard NUH Halland 

Anna Stålhammar NUH Skåne 
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Jonas Strand NHD Halland 

Sofie Holstein NHD Sörmland 

Mattias Joelsson NHD Värmland 

Hans Nilsson NHD Värmland 

Urban Lindström NHD Västerbotten 

Anna Nygren NHD Västmanland 

Ulrik Hammar NHD Västra Götalandsregionen 

Lars Åke Carlsson NHD Västra Götalandsregionen 

Linda Persson Melin Gäst SKR 

Camilla Odenberger Gäst Västra Götalandsregionen 

Malena Lau Gäst Västra Götalandsregionen 

Staffan Carlsson Koordinator  
Ralph Harlid Koordinator  

 

http://www.natverken.se/media/8275/tillitsbaserat-foerhaallningssaett-naetverket-2-juni-vgr.pdf
https://www.dropbox.com/s/zpd82gdb64pc403/Tillit%20i%20uppdrag%20och%20uppf%C3%B6ljning%20-%20Malena%20o%20Camilla.mp4?dl=0
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