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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från temaseminarium 7-8 december 2017 

Plats: Hornsgatan 20 Stockholm, lokal lilla hörsalen, stora hörsalen 

Deltagarförteckning, se sista sidan 

 

Åsa Löfvenberg, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, hälsade välkomna och såg fram emot 

spännande dagar. Vi var drygt cirka 35 representanter från nästan alla medlemsregioner/ -

landsting som prioriterat detta temaseminarium.  

Fokus och framtidsfrågor för SKL 

Vesna Jovic, sedan i våras direktör för Sveriges Kommuner och Landsting, gästade oss. Hon 

beskriver att SKL:s uppdrag vilar på tre ben; Verksamhetsutveckling, digitalisering och 

påverkansarbete. Hon trycker på att förutom den stora utmaningen som digitaliseringen innebär 

är välfärdens långsiktiga finansiering och kompetensförsörjningen två andra hårda nötter att 

knäcka. När det gäller kompetensförsörjningen så har SKL formulerat nio strategier som i viss 

mån ska kunna stödja medlemmarna.  

SKL:s styrelse kommer att behandla förbundets prioriterade frågor inom kort och Vesna Jovic 

visar en bild med frågor A-Q, allt från nyanländas hälsa till bättre verksamhetsnytta med bättre 

lokaler. Detta skapar en diskussion i gruppen. Med så många ”bollar i luften” anser många att 

det finns risk för splittring och otydlighet från SKL:s sida. Vesna Jovic menar att detta också 

visar på bredden av de frågor som SKL har att hantera men håller delvis med om att det vore en 

fördel med färre prioriterade områden. 

Vesnas bilder 

Läget i Västernorrland 

Ingeborg Viksten, förtroendevald och Hanna Vahlund, tjänsteperson i Västernorrland 

medverkar för att ge oss en bild av läget i Västernorrland. 

Västernorrland har 245 000 invånare fördelade på sju kommuner. Kommunerna i Ådalen – 

Sollefteå, Ånge och Kramfors har i princip halverat sin befolkning. Västernorrland har slitit med 

ett kraftigt underskott (2009 skulle 360 mkr sparas) vilket lett till svåra åtgärder både i form av 

effektiviseringar, nedskärningar och försök till strukturella förändringar. Under de senaste tio 

åren har konsultfirmor, nya metoder för effektivare verksamhet och olika ledande tjänstemän 

samt omorganisationer prövats för att nå resultat. De politiska majoriteterna har avlöst varandra. 

Ledande politiker och ledande tjänstemän har både avgått och fått gå. 

Som ett led i den strukturförändring som majoriteten ansåg nödvändig så förslogs en förändring 

av Sollefteå sjukhus uppdrag, bland annat nedläggning av BB. BB ockuperades då av 

företrädare för befolkningen och har så varit sedan februari 2017.  

Starka krafter och högljudda protester med bland annat väldigt negativ mediabevakning och 

med hot och hat mot förtroendevalda i alla läger, under flera år, är väldigt smärtsamt och 

http://www.natverken.se/media/8053/vesna-jovic-skl-utmaningar-och-prioriteringar-171207.pdf
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utmanande. Ingeborg och Hanna beskriver ett tillstånd där man tappat bort allt bra som ändå 

gjorts och görs. Följden av vad som hänt har blivit stor brist på förtroende och tillit för 

förtroendevalda och för vården. På frågan om man hade kunnat göra något annorlunda så svarar 

Ingeborg att det antagligen är väldigt viktigt att hitta en så bred politisk majoritet som möjligt 

kring sådana här frågor och att kommunicera med befolkningen på ett öppet och ärligt sätt. 

Ingeborgs och Hannas bilder 

Löftesfri garanti 

Myndigheten för Vårdanalys har följt upp hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har 

utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom 

vårdgarantins tidsgränser. Vårdanalys konstaterar, i sin rapport Löftesfri garanti, att 

tillgänglighetsproblematiken är större än bara av tillfällig karaktär. Tillgängligheten är viktig för 

att uppfylla befolkningens behov av hälso- och sjukvård. 

Vårdanalys trycker på att regeringen bör bidra långsiktigt till landstingens tillgänglighetsarbete 

med fokus på utvecklad strategisk styrning, dialog och uppföljning. 

Åsa Ljungvall, utredare och projektledare Vårdanalys, konstaterar att efterlevnaden av 

vårdgarantin gått ner i alla sina fyra delar (0, 7, 90, 90) och att landsting/regioner överskattar 

tillgängligheten till primärvården. 

Tillgänglighet är ett begrepp som ska tolkas brett. Det handlar inte bara om att komma till i 

vården utan också hur man söker, kontaktvägar, information och fysisk tillgänglighet. 

Åsa konstaterar att väntan skapar oro och stress och att den otillgängliga vården påverkar 

förtroendet hos befolkningen. Genomgången kan inte svara på frågan om patienternas behov 

under väntetiden. Inte heller vem som får gå först och vilka som får vänta. Man rekommenderar 

medicinska revisioner för att värdera utvecklingen, om det finns geografiska skillnader och om 

patientsammansättningen förändrats över tid eller skiljer sig mellan landstingen. All data har 

hämtats ur väntetidsdatabasen (SKL). Man får snabb och aktuell information men den har 

många brister. Dels är inte alla landsting med och rapporteringen skiljer sig en del mellan 

landstingen. 

Åsas bilder 

Samverkan med civilsamhället 

Anna-Karin Berglund, samordnare kring frågor som rör samverkan med civilsamhället, SKL, 

medverkar och ger en intressant och initierad bild av behovet av nästa steg avseende våra 

organisationers behov och fördelar när det gäller samverkan med civilsamhällets organisationer. 

Hon konstaterar att relationerna till civilsamhället blir allt mer mångfaldiga. Som exempel ser vi 

alltfler samverkansavtal och idéburna offentliga partnerskap (IOP). SKL:s kongress sa 2015 att 

man vill arbeta långsiktigt och systematiskt för hållbara relationer mellan med civilsamhällets 

ideella och idéburna organisationer och 2017 antogs ett positionspapper med rubriken 

”Civilsamhället som utvecklingskraft, demokratiaktör och samverkanspartner”. 

Anna-Karin visar därefter på fyra utvecklingsspår och spaningar 

Spaning 1: I detta spår så anpassar sig de idéburna organisationerna till de offentligas styrning, 

regler och krav 

Spaning 2: Brukare, patienter och deras organisationer ses och nyttjas som experter. 

Spaning 3: Dialog, medskapande, ansvar och engagemang kring samhällsutmaningar ställer 

krav på nytt offentligt förhållningssätt 

http://www.natverken.se/media/8059/ingeborg-och-hanna-vaesternorrland-20171207.pdf
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Spaning 4: Framväxandet av nya lösningar som sociala innovationer, samhällsentreprenörskap, 

ett mer systemiskt förhållningssätt som också kan leda till att aktörer rundar offentliga 

organisationer och politik och bygger autonoma system. 

Varför är då samverkan med civilsamhället viktigt. Jo för människors livskvalitet och hälsa och 

för folkhälsan. Det är viktigt för länens attraktivitet och utveckling och kan vara lösningar på 

komplexa behov och utmaningar i invånarnas vardag.  

Anna-Karins bilder 

SKL:s programberedning för styrning av offentlig verksamhet 

I mitten av september så avslutade programberedningen för styrning av offentligt finansierad 

verksamhet sitt arbete med att avlämna en slutrapport. I slutrapporten lyfter man fram fyra 

fokusområden; kvalitet och resultat, brukarinflytandet kopplat till starka och svaga grupper, 

professionens handlingsutrymme i styrningen och legala förutsättningar för kommuner 

regioner/landsting att utveckla den egna styrningen. 

Märit Melbi, SKL, som har fungerat som sekreterare i beredningen är med oss och berättar om 

arbetet. Märit utgår ifrån huvudrubriken ”Vem kör egentligen?” med underrubriken ”att 

balansera styrningsdilemman i kommuner och regioner/landsting”. Balans är ett centralt 

begrepp i vad beredningen har kommit fram till och den konstaterar följande: 

  

Märit beskriver därefter beredningens reflektioner, diskussioner och vad SKL ska fortsätta 

arbeta med utifrån de fyra fokusområdena, se bifogade bilder.  

Märits bilder 

Fokus och framtidsfrågor för Socialstyrelsen 

Sara Johansson från Socialstyrelsen börjar med att ställa frågan – Hur kan socialstyrelsen stödja 

hälso- och sjukvården? 

http://www.natverken.se/media/8058/anna-karin-berglund-samverkan-med-civilsamhaellet-171207.pdf
http://www.natverken.se/media/8055/maerit-melbi-skl-programberedningen-styrning-171208.pdf
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I sin interna strategiska färdplan, som sträcker sig fram till 2020, så beskrivs Socialstyrelsen 

fyra ben: den samordnande och stabsliknande rollen, expertmyndigheten, förvaltning och 

regelgivning samt krisberedskap. Socialstyrelsen talar om en slags förflyttning – en resa mot en 

mer långsiktighet, att söka effekter och nytta mer än produktionsresultat samt att bli mer 

stödjande än betraktande. 

Socialstyrelsen har fastlagt sju utvecklingsområden varav jämlik hälsa, vård och omsorg är ett. 

Här vill man redovisa orsaker till ojämlikhet för att genomföra insatser för en jämlik hälsa, 

hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. 

Aktuella frågor just nu är uppbyggnad av huvudmännens kunskapsstyrningsstrukturer, 

primärvårdens utveckling, den högspecialiserade vården samt 

kompetensförsörjningsproblematiken. 

Saras bilder 

Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog 

Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det 

handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in i Sverige med nya 

värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna. 

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala 

studier, Göteborgs universitet, beskriver utmaningar utifrån dessa samhällsomdaningar som 

också påverkar förtroendevalda och deras möjligheter att förebygga social oro och främja en 

positiv säkerhet.  

Inledningsvis får vi en beskrivning av samhällsutvecklingen i ett historiskt perspektiv med den 

Westfaliska freden och andra världskrigets slut som viktiga brytpunkter i vår 

samhällsutveckling.  

Därefter beskriver och diskuterar Hans målkonflikter och spänningsfält i de 

utvecklingsambitioner som lagts fast nationellt och internationellt och visar på vad han kallar 

synvändor. Bland annat visar han på tänkbara spänningsfält mellan ekonomisk tillväxt och 

ekologisk hållbarhet, mellan utveckling kopplat till stad och landsbygd samt mellan det lokala 

och globala. I dessa spänningsfält behöver vi även lägga in den sociala dimensionen för 

minskade spänningar och en hållbar helhet.  

Hans menar att medskapande är en av samhällsförändringarnas grundbultar. Det handlar om att 

skapa ett samhällsbygge med människor och inte för människor. Allt mer komplexa 

samhällsfrågor ökar vikten av att berörda parter är delaktiga.  

Vidare visas på folkhälsans betydelse för en förbättrad hållbarhet och Hans redogör för olika 

hinder han funnit när det gäller att omsätta de olika folkhälsokommissionernas rapporter i 

praktiskt arbete och att gå från ord till handling. Vi behöver i delar ompröva sambanden mellan 

tillväxt och välfärd där dessa storheter är beroende av och bidrar till varandra och folkhälsan är 

länken eller kittet mellan dem. 

Hans bilder 
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Deltagare 

Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

Ulrika Jörgensen Halland NHD 
Carina Sjölund Västmanland NHD 
Ulrik Hammar Västra Götaland NHD 
Margit  Bik Halland NHD 
Jonas Strand Halland NHD 
Marianne Utterdahl Värmland NHD 
Lars  Karlsson Blekinge NHD 
Maria Nyman Stjärnskog Skåne NHD 
Yvonne Augustin Skåne NHD 

Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 
Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 
Inger Akalla Stockholm NHD 
Catarina Engström Östergötland NHD 
Karin Olsson Lindström Skåne NHD 
Annette  Ternstedt  Västra Götaland NHD 
Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD 
Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 
Camilla Karlsson Halland NUH 
Eva  Stjernström Värmland NUH 
Elin Allard Halland NUH 
Eva Hellström Stockholm NUH 
Håkan  Lenhoff Värmland NUH 
Fredrik  Brockhagen Blekinge NUH 
Åsa  Löfvenberg Värmland NUH 
Jesper Stenberg Skåne NUH 
Gunilla Benner Forsberg Stockholm NUH 
Henning  Sand Östergötland NUH 
Anna  Ekholm Sörmland NUH 
Anna Bengtsson Östergötland NUH 
LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 
Gert Olsson Värmland NHD 
Henrik Olofsson  Gävleborg NHD 
Kenneth Johannesson Värmland NHD 
Hans  Hedlund Västernorrland NHD 

    Vesna Jovic SKL 
 Hanna Vallund Västernorrland 
 Åsa  Ljungvall MYVA 
 Märit Melbi SKL 
 Hans  Abrahamsson Göteborgs Universitet 
 Anna-Karin  Berglund SKL 
 Sara Johansson Socialstyrelsen 
     Sofie Edberg Nätverken 
 Staffan Carlsson Nätverken 
  


