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Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 



Östergötland 

 Östergötland är det fjärde  

största länet i Sverige,  

sett till antal invånare. 

 Det finns cirka 442 000  

invånare i länet. 

 I Östergötland finns det  

tretton kommuner. 

2015-03-06 



Regionfullmäktige 

 Regionfullmäktige är regionens ”riksdag” och det 

högsta beslutande politiska organet i regionen. 

 Väljs av länets invånare vart fjärde år. 

 Beslutar om landstingsskatten, Regionens budget, 

samt övergripande mål och riktlinjer för regionens 

verksamhet. 

 Utser ledamöterna i övriga styrelser och nämnder. 

2015-03-06 



Regionstyrelsen 

 Regionstyrelsen är regionens ”regering”, som leder och 
samordnar regionens verksamheter. 

 

 Ser till att beslut som fattas av regionfullmäktige verkställs 
och följs upp, och samordnar också arbetet i andra 
nämnder. 

 

 Ansvarar för samarbetet med andra landsting, regioner, 
universitet och övriga myndigheter. 

2015-03-06 



Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att fånga 

upp länsinvånarnas behov och önskemål  

om hälso- och sjukvård och tandvård. 

 

 Nämnden fördelar de pengar som går till hälso- och 

sjukvård och beställer hälso- och sjukvård från 

både regionägda och externa vårdgivare.  

2015-03-06 



Förtroendevaldas uppdrag 

 Identifiera behov 

 Prioritera mellan olika behov 

 Ange inriktning 

 Fördela resurser 

 Finansiera 

 Följa upp resultat 
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Prioritera och 

fördela resurser  
  

Profession  

Förtroendevalda 

Patient 

Medborgare 
Demokrati 

aktör 

Service 

aktör 

Livskvalitet i  

barn och ungas liv 

Kvalitet i vården för  

barn och unga 

Effektiv   

verksamhet  

Sätta mål 

Kvalitets- 

uppföljning 

Film 

http://youtu.be/ajm9bgAi_FE


Förhållningssätt och agerande 

 Patientens ombudsman? 

 Vårdens beskyddare? 

 Förvaltningens försvarare? 

 Intresseorganisationers vapendragare? 

 Strukturers bevarande? 

 Anhörigas livlina? 

 Befolkningens företrädare? 



Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 

Prioriteringar - sätta före 

Målstyrning 

Styra på resultat 



Regionråds vardag 

 Ledningsmöten 

 Nämnder/styrelser 

 Utskott/råd  

 Motioner/interpellationer 

 Besök –uppföljning 

 Konferenser – deltagande/medverkan 

 Dialog/samverkan  

 Partiarbete 

 Läsa, läsa, läsa 
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Framtidsutmaningar 

 

 Demografisk utveckling 

 Teknisk utveckling  

 Ojämlik hälsa 

 Våra levnadsvanor 

 Klimatförändringar 

 Regionens konkurrenskraft 

 Ekonomin 

 

 



Heta frågor  

 Bemanning/medarbetare 

 Ekonomi 

 Hög kvalité – kostnadseffektiv 

 Indelningskommittén - nya regionbildningen 

 Sverigeförhandlingen – höghastighetståg 

 Primärvård/nära vård 

 Personfokuserad 
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Förtroendevaldas uppdrag 

 Identifiera behov 

 Prioritera mellan olika behov 

 Ange inriktning 

 Fördela resurser 

 Finansiera 

 Följa upp resultat 



Många tolkningar av begreppet 

behov 

- vilka ska vi använda? 

 Befolkningens förväntningar och synpunkter? 

 Befolkningens konsumtion av verksamhet? 

 Professionens bedömning? 

 Patienters/brukares efterfrågan av insatser? 

 Organisationens Utbud och produktion? 

 Sjukdomsutvecklingen i samhället? 

 Befolkningens upplevda hälsa? 

https://www.youtube.com/watch?v=JELAbTGRuyI&feature=youtu.be


Målstyrning 

Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 



 

 

 

 

 

Styrningslogik 

Från politik… 

…till praktik 



 Skiljelinjen mellan politikernas och verksamhetens uppgifter 
är tydliga. 

 

• Politikernas uppgift är: 

– ange mål på lång och kort sikt 

– fördela resurser 

– följa upp resultaten i förhållande till uppsatta mål 

 

 

 Politik = Vad-frågor  Verksamhetsledning= Hur-frågor 
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Utgångspunkt för styrning 



Utgångspunkter för verksamhetsplaneringen 



Styrningslogik bygger upp logiken för 

uppföljning 

+ + 



Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn 
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prioriteringar 
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Regionens  resursfördelning 

Finansförvaltningen Skatteintäkter Statsbidrag 

Strategisk plan 
med treårsbudget 

       HSN 
 

RS 
Projektmedel 

 

TN 
 

 

Ekonomiskt utrymme 
fördelas efter politiska beslut till: 

RUN 
 

 



Resursfördelning 



Region Östergötland 

Olika källor till resursfördelning 
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Resursfördelning 

Inventering i 
Östergötland 

Nationella 
vårdprogram 

Nationella 
riktlinjer 

Behovs-
analyser 

Ordnat 
införande av 
läkemedel 

Strategisk plan 
med treårsbudget 

2017-2019 



En regional verksamhet som 

utgår från behov  

– vad vet vi – vad tror vi?  

 

 

Leder fler insatser i sjukvården 
alltid till en bättre hälsa? 



Utan spaning – ingen aning! 

 

Blev det som tänkt? 
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Förr tog det en dag för en 

förtroendevald att gå tvärs 

över stadens torg 
 

 Samtal med medborgare kan bidra till mervärde. 

 Men - om utgångspunkterna är: 

– En representativ demokratisk styrning .  

– De med störst behov ska prioriteras.  

– Jämlik hälsa (befolkningsperspektivet). 

– Vård på lika villkor (patient- och brukarperspektivet). 

 Vad ska vi i så fall prata om?  

 



Frågor 

 

– Är rollerna mellan förtroendevalda, tjänstemän och 

verksamhetsansvariga tydliga? 

 

– Är kunskapen kring styrningslogiken tillräcklig bland 

politiker och tjänstemän? 

 

– Hur för vi ett samtal med verksamhet, medborgare 

och intresseorganisationer utan att rollfördelningen  

och ansvaret blir otydligt? 
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