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Utbildning - grundkurs i behovs- och befolkningsperspektivet  

Nätverket Uppdrag Hälsa, där 16 landsting och regioner är medlemmar, vill bidra till att 
utveckla arbetssätt och sprida kunskap om ledning och styrning i tjänstemannarollen.  

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård, med utgångspunkt från befolkningens behov, ställer 
krav på att de politiska målen och uppdragen är tydligt kopplade till behoven. Därför behöver 
de tjänstemän som arbetar med att ta fram dessa underlag ha kunskap om 
behovskartläggningar och behovsanalyser för att kunna identifiera exempelvis hälsogap.  

Nätverket Uppdrag Hälsa vill också utveckla former och metoder för att bygga effektiva och 
hållbara system där en styrning ur ett befolkningsperspektiv ska kunna ta hänsyn till flera 
perspektiv för att också kraven på och målsättningen för en jämlik hälsa och vård på lika villkor 
kan följas upp. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor och arbetar med 
eller har en roll i att ta fram underlag och förslag till plan/budget, mål- och 
inriktningsdokument eller att ta fram uppföljnings- och kunskapsunderlag till dessa processer 
ur ett befolknings- och behovsperspektiv. 

Syfte 

Erbjuda en utbildning där du som deltagare ska få grundläggande kunskaper om och förståelse 
för behovsbaserad styrning och ledning samt befolkningsperspektivet i offentlig sektor. 
Utbildningen syftar även till att skapa en ökad systemförståelse för en demokratiskt styrd 
hälso- och sjukvård. 

Utbildningen innefattar kunskap och förståelse av: 

 Utgångspunkter idag 

 Behov, hälso- kontra sjukdomsperspektiv  

 Hälsodata och statistik  

 Analys samt mål och uppdrag till verksamheterna  

 Ledning och styrning - historisk resumé och trender 

 Kartläggnings- och uppföljningsarbete – arbetssätt och metoder 

 Målformuleringsarbete, politiska prioriteringar och uppdrag 

 

Utbildningen ska även ge förståelse för vilka modeller, arbetssätt och metoder som finns i 
arbetet med att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård specifikt och 
samhällsservice generellt med god kostnadseffektivitet. En central del i utbildningen är 
erfarenhetsutbyte och diskussion.  
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Tid och Plats  

23-24 november 2016, centralt i Stockholm (lokaler meddelas senare)  

 

Innehåll och program 

Inledning och uppstart – Deltagarna hälsas välkomna av kursledarna Sofie Edberg och Staffan 
Carlsson. Dagarnas innehåll, upplägg och praktikaliteter gås igenom. Vi lär känna varandra!  

Utgångspunkter idag – Varje form av organisering för att företa sig aktiviteter i syfte att uppnå 
verksamhet har ett antal förutsättningar och utgångspunkter att förhålla sig till. Förutom 
förutsättningar i form av tillgängliga resurser handlar det bland annat övergripande uppdrag 
och mål, riktlinjer och regler, principer samt lagstiftning. I detta avsnitt diskuterar vi även 
andra viktiga utgångspunkter till exempel befolkningens behov – vad är det? Kursledningen 
håller i detta pass.   

Behov, hälso- kontra sjukdomsperspektiv – Offentlig sektor generellt och hälso- och 
sjukvården specifikt har många begrepp och perspektiv som inte alltid är så lätta att definiera 
och förhålla sig till. Ibland hamnar vi i rent filosofiska resonemang. Hur är det med 
sjukdomsperspektivet kontra hälsoperspektivet? Och är det skillnad på en sjukdomsinriktad 
och en hälsoinriktad syn på vårdens utformning? Detta är ett par av de frågor vi diskuterar och 
arbetar med under detta avsnitt.  Jörgen Herlofsen, leg psykiater och psykoterapeut, föreläser 
och medverkar.  

Hälsodata och statistik – Grundläggande för att kunna diskutera befolkningens behov av 
hälso- och sjukvård är att kunna kartlägga och beskriva dess hälsa. Hur gör vi detta, vilka data 
kan vi använda och vilken statistik finns tillgänglig? Hur sätter vi sedan samman informationen 
så att den betyder något och går att använda. Anna Ekholm, statistiker Landstinget Sörmland, 
medverkar, visar på exempel och beskriver sina erfarenheter. 

Analys samt mål och uppdrag till verksamheterna - Tjänstemannaorganisationens arbete med 
att formulera uppdrag utifrån de politiska målen innebär att ställa krav på en väl fungerande 
helhet av olika aktörers enskilda insatser för befolkningens bästa. 

Hur utvecklar man former och metoder för att bygga effektiva och hållbara system för 
uppdragsstyrningen? Hur kan man formulera konkreta och uppföljningsbara mål utifrån de 
förtroendevaldas långsiktiga målsättning? Och hur för man dialog med utförarna? Ralph 
Harlid, planeringsdirektör Landstinget Blekinge, ger oss sina erfarenheter och medverkar 
under avsnittet.   

Ledning och styrning - historisk resumé och moden – Ledning och styrning innefattar i sin 
kärna att få någon att göra något denne annars inte hade gjort. Det handlar om att motivera, 
informera, vägleda och i viss mån tvinga de som ska styras för att uppnå önskat resultat och 
reducera osäkerhet på vägen dit. Tilltron och trycktet på styrning verkar öka i offentlig sektor 
idag, varför är det så? Och är alltid mer styrning bättre?  

Under det här avsnittet får deltagarna en beskrivning av trender och moden som funnits 
avseende organisering och styrning sedan 70-talet och fram till idag. Utifrån detta diskuterar 
och arbetar vi med ledning och styrning i offentlig sektor idag. Sven Siverbo, forskare och 
professor i företagsekonomi föreläser och medverkar.  
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Kartläggnings- och uppföljningsarbete - arbetssätt och metoder – Genom att identifiera 
relevanta data samt utveckla metoder för att pedagogiskt presentera analyser så skapas 
förutsättningar för de förtroendevalda att formulera tydliga mål och uppdrag. 

Förutom befolkningens hälsoläge är den självupplevda hälsan, befolkningens förväntningar och 
hälsoeffekter av gjorda insatser viktiga områden att ha kunskap om. God vård är ett 
övergripande mål och bör även kunna följas upp ur ett behovs- och befolkningsperspektiv.   

Tillgänglig data behöver användas systematiskt. Utmaningen är att sammanställa data om 
befolkningen med andra fakta för att få en helhetsbild.  

I detta avsnitt tar vi oss an dessa utmaningar, Anna Bengtsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, 
Östergötland föreläser och medverkar. 

Målformuleringsarbete, politiska prioriteringar och uppdrag - En demokratiskt styrd hälso- 
och sjukvård, med utgångspunkt från befolkningens behov ställer krav på att de politiska 
målen och uppdragen är tydligt kopplade till behoven. Behovskartläggningar och dialoger med 
befolkningen är underlag till behovsanalyser för att identifiera hälsogap. Politiska avvägningar 
och prioriteringar är nödvändiga inför formuleringen av mål och uppdrag.  

Vad gör de förtroendevalda när de får de olika underlagen till exempel behovskartläggningar 
och behovsanalyser? Vad sker i det politiska systemet med dessa? Hur gör politikerna för att 
behålla befolkningsföreträdarrollen?  

I detta avsnitt diskuterar vi politikernas roll och arbete inte minst för att ge en ökad 
systemförståelse. Torbjörn Holmqvist, regionråd i Region Östergötland medverkar och 
beskriver sina erfarenheter.   

Avslutning och summering – Dagarna tillsammans summeras och deltagarna erhåller 

utbildningsintyg. Deltagarna har möjlighet att anmäla sig till fördjupningsdag. Sofie Edberg och 

Staffan Carlsson håller i avsnittet. 

Kursavgift  

Kursavgiften är 5 700 SEK per deltagare, exklusive moms. Avgiften innefattar kursmaterial och 
annan dokumentation samt måltider dagtid under kursdagarna. 

Logi 

Kostnad för hotell bokas och betalas av deltagaren själv.  

Gemensam middag på kvällen 

Gemensam middag anordnas av kursledningen, avgiften för middagen är 395 SEK 

Kursledning 

Sofie Edberg och Staffan Carlsson, koordinatorer i Nätverken 

Anmälan och upplysningar 

För anmälan och upplysningar kontaktas Sofie Edberg, sedberg@hotmail.se , 0703-49 72 40 
alternativt Staffan Carlsson, staffan.carlsson@regionhalland.se , 0705-84 60 42 

mailto:sedberg@hotmail.se
mailto:staffan.carlsson@regionhalland.se
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Sista anmälningsdag är 24 oktober och anmälan är bindande. Ange Fakturauppgifter och 
referensnummer samt om du önskar delta vid den gemensamma middagen. Uppge även 
eventuell specialkost. Antalet platser är begränsade. 

 

Välkomna 


