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Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag 
Hälsa 

Minnesanteckningar från Temaseminarium 27 september 2018 

 

Plats och tid: Hornsgatan 15, 10.00 – 15.00.  

Deltagarförteckning, se sista sidan 

 

Eva Stjernström, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa, hälsade välkomna och såg 

fram emot en spännande dag. Vi var cirka 40 representanter från nästan alla 

medlemsregioner/-landsting som prioriterat detta temaseminarium.  

Behov och prioriteringar i samverkan 

Nätverken har länge diskuterat hur vi ska närma oss kommunerna. Regioner/landsting 

och våra kommuner har flera angränsande och överlappande ansvar och uppdrag därtill 

en gemensam befolkning för vilken det ska erbjuda välfärdstjänster. Det kan också 

tänkas att dessa organisationer brottas med liknande svårigheter och problem när det 

gäller styrning och ledning.  

Utifrån bland annat detta har samverkan och gemensamma prioriteringar med 

kommuner och andra samhällsaktörer varit återkommande teman på nätverkens 

aktiviteter.    

Under detta pass träffade vi Catharina Engström, förtroendevald i Region 

Östergötland och Motala kommun samt styrelseledamot i Prioriteringscentrum, Karin 

Bäckman och Barbro Krevers från Prioriteringscentrum och Therése Hjälmroth, 

controller i Motala kommun. Tillsamman berättade de om utveckling och 

implementering av en systematisk prioriteringsprocess vid resursfördelning över 

kommunala förvaltningsområden i Motala kommun.  

  

Arbetet omfattar utveckling av en systematisk arbetsprocess som omfattar behovs- och 

verksamhetsanalys med utgångspunkt från bland annat kvalitetsmål samt utveckling och 

användning av verktyg för prioritering. Prioriteringsarbetet omfattar alla kommunens 

förvaltningsområden och ingår nu som en integrerad rutin i kommunens budgetprocess 

och befintliga ledningssystem. 

Karins, Barbros och Therése bilder 

Styrning för en mer jämlik vård 

Den 15 juni så lämnade utredningen Styrning för en mer jämlik vård sitt delbetänkande. 

I direktiven stod bland annat ” att utreda olika möjligheter att säkerställa att vårdens 

pengar går till just vård, och att den som har störst behov av hälso- och sjukvård också 

http://www.natverken.se/media/8097/priocentrum-och-motala-kommun180927.pdf
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ges företräde till vården”. Utredningen har leds av Göran Stiernstedt, som besökte 

Nätverken efter sitt förra utredningsuppdrag.  

Med oss under dagen är huvudsekreteraren för utredningen, Daniel Zetterberg, som 

berätta om arbetet.  

Daniel går igenom uppdraget och delbetänkandet, kartläggning av socioekonomiska 

skillnader i vårdutnyttjande, utgångspunkter för styrning mot jämlik och behovsbaserad 

vård och det fortsatta arbetet.  

Det konstateras att det är ett väldigt omfattande arbete som spänner över hela 

vårdapparaten och som också i i stora delar berör Nätverkens strategiska områden. 

Arbetet beskrivs väl i Daniels bilder, se länk nedan. 

Daniels bilder 

Funktionsrätt – vad är det? 

Under detta pass är Sofia Karlsson, Funktionsrätt Sverige och ansvarig för det 

prioriterade området Jämlik hälso- och sjukvård, med oss. 

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla 

delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med 

funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet. 

Sofia berättar hur ett framgångsrikt arbete inom området funktionsrätt påverka 

vardagen, livsvillkoren och autonomin för personer med funktionsvariationer i sådan 

utsträckning att den jämlika hälsan främjas.  

Sofias bilder 

 

Efter lunchen när vi återsamlas avtackas Sofie Edberg som arbetar sin näst sista dag 

som koordinator innan hon går i pension. Sofie ska nu äga sin tid själv vilket vi alla 

önskade all lycka i samtidigt som vi alla i rummet kommer sakna henne och hennes 

kamratskap samt hennes goda och kloka nätverksarbete. 

 

Dagen avslutas med att Ulrika Jörgensen, ordförande NHD och Eva Stjernström, 

ordförande NUH tackar alla medverkande och deltagare och välkomnade alla tillbaka 

till nästa aktivitet, temaseminarium 181025.   

 

 

För anteckningarna 

Staffan Carlsson, Koordinator 

 

 

http://www.natverken.se/media/8098/daniel-z-styrning-foer-en-mer-jaemlik-vaard-180927.pdf
http://www.natverken.se/media/8099/sofia-k-funktionsraett.pdf
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Deltagare Nätverkens temaseminarium 180927 
 Förnamn Efternamn Region/landsting/org Nätverk 

 Ulrika Jörgensen Halland NHD 

 Torbjörn Holmkvist Östergötland NHD 

 Jonas Strand Halland NHD 

 Marianne Utterdahl Värmland NHD 

 Gert Olsson Värmland NHD 

 Yvonne Augustin Skåne NHD 

 LarsÅke Carlsson Västra Götaland NHD 

 Birgitta Bjerkén Gävleborg NHD 

 Ellinore Troli Gävleborg NHD 

 Harriet  Hedlund Västerbotten NHD 

 Lars  Karlsson Blekinge NHD 

 Catarina Engström Östergötland NHD 

 Ewa  Back Västernorrland NHD 

 Ingeborg Wiksten Västernorrland NHD 

 Annette  Ternstedt Västra Götaland NHD 

 Ann Hörnebrant-Sturesson Skåne NHD 

 Ing-Marie  Nilsson Axelsson Skåne NHD 

 Britta Bergström Sörmland NHD 

 Hans Hedlund Västernorrland NHD 

 Lena  Käcker Johansson Östergötland NHD 

 Anna Roos Halland NHD 

 Henrik Olofsson Gävleborg NHD 

 Henning  Sand Östergötland NUH 

 Jesper  Stenberg Skåne NUH 

 Annica  Öhrn Blekinge NUH 

 Inger  Dahlbom Stockholm NUH 

 Marika  Fixell Västra Götaland NUH 

 Ralph  Harlid Blekinge NUH 

 Eva  Stjernström Värmland NUH 

 Anna  Ekholm Sörmland NUH 

 Eva  Hellström Stockholm NUH 

 Gunilla Benner Forsberg Stockholm NUH 

Gäster Karin Bäckman Prioriteringscentrum  

 Barbro  Krevers Prioriteringscentrum  

 Therése  Hjälmroth Motala kommun  

 Daniel Zetterberg Regeringskansliet  

 Sofia  Karlsson Funktionsrätt Sverige  
Kontaktp Staffan  Carlsson Nätverken 0705846042 

 Sofie  Edberg Nätverken 0703497240 

 


