
15 november 2016 

 

 

 

 

www.natverken.se  1 (2) 
 

 

 

Utbildning - Fördjupningsdag om uppföljning  

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 som genomgått 
nätverkens grundkurs i behovs- och befolkningsperspektivet.  

Syfte 

Erbjuda deltagare som genomgått nätverkens grundkurs i behovs- och befolkningsperspektivet 
möjlighet att fördjupa kunskaperna inom ett område. Innehållet i fördjupningsdagen är 
framtaget utifrån önskemål av deltagarna som genomgått grundkursen.  

Datum och Plats  

15 december 2016, Dalarnas Hus, Vasagatan 46, Stockholm  

Tid 

9.30 – 16.00 

Innehåll och program 

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

Nya perspektiv i Värmland – Nya perspektiv i Värmland bygger på en rad samarbeten mellan 
region Värmland och kommunerna i länet inom vård, omsorg, eHälsa och folkhälsa med mera. 
I arbetet tas gemensamma målområden fram. Hur fortgår ett sådant här arbete över tid? Hur 
följer man upp målområdena och hur vet man att satsningar fått avsedda effekter? Åsa 
Löfvenberg, strateg i Region Värmland, föredrar och diskuterar med oss. 

Öppna jämförelser – I arbetet med Öppna Jämförelser/folkhälsa har ett digert material 
samlats in. Nu när uppföljningen finns och också en verktygslåda är framtagen som hjälp för 
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analys, hur jobbar vi då med detta? Vi får en presentation av vilka data och indikatorer som 
finns samt hur analysverktyget kan användas. Vi diskuterar tillsammans hur detta kan vara en 
pusselbit för att få ett helhetsperspektiv och hur uppföljningen används/kan användas av 
politiker och tjänstemän. Elisabeth Skoog-Garås, handläggare inom folkhälsa vid SKL, föredrar 
och diskuterar med oss.   

Hälsosamtal i skolan - I Västernorrland erbjuder skolsköterskorna barn och unga ett 
hälsosamtal i förskola, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtalet 
genomförs utifrån ett länsgemensamt hälsofrågeformulär. 

Tack vare det gemensamma hälsofrågeformuläret ges även en möjlighet att få en samlad 
information om barns och ungas hälsa på skol-, kommun- och länsnivå. Hur ser processen ut 
från enskilda svar till ett strukturerat planeringsunderlag. Hur används detta. 
Folkhälsoplanerare Anna Gidlund, Landstinget i Västernorrland beskriver hur uppföljningen 
går till. 

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. 

Avslutning och summering – Dagen tillsammans summeras. Sofie Edberg och Staffan Carlsson  

Kursavgift  

Kursavgiften är 950 SEK per deltagare, exklusive moms. Avgiften innefattar kursmaterial och 
annan dokumentation samt måltider dagtid under kursdagarna. 

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 

Sista anmälningsdag är 8 december och anmälan är bindande. Ange Fakturauppgifter och 
referensnummer samt om du önskar delta vid den gemensamma middagen. Uppge även 
eventuell specialkost.  
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