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VÅR VISION

Öka kunskapen hos förtroendevalda och 

tjänstemän om ledning och styrning ur ett 

behovs- och befolkningsperspektiv för en 

bättre och mer jämlik hälsa.
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Förutsättningar - Styrkor
§ Att nätverket finns och har funnits länge
§ Fokus på förebyggande arbete
§ Ambitionen att kommunerna ska vara med (behöver formaliseras)
§ Presenterar bra framstegsspaningar från stora nationella utredningar
§ Erfarenhetsutbyte med möjlighet att problematisera mellan tjänstepersoner och politiker
§ Många goda föreläsare – vi betraktas som en intressant grupp
§ Att vi möts tillsammans
§ Ingen partipolitisk debatt i nätverket utan fokus på befolkningsföreträdarrollen
§ Det är tydligt vad nätverken har för syfte i en svajig omvärld
§ Nätverken har sin grund i hälso- och sjukvårdslagen om jämlik hälsa och behov.
§ Det finns en samlad erfarenhet av många olika metoder
§ Erfarenhetsutbyte där det går att ta med sig bra och framgångsrika idéer från andra 
§ Helikopterperspektiv 



Förutsättningar - Svagheter

§ Att inte alla regioner är representerade

§ Nätverken är inte tillräckligt kända varken externt eller på hemmaplan

§ För lite stöd mellan medlemmarna

§ ”två nätverk och en kärna” är svårt att kommunicera pedagogiskt

§ Inte tydligt vad syftet är med samarbetet med andra organisationer

§ Vi har inte fokuserat på prioriteringar av behov horisontellt

§ Vi behöver bli bättre att sprida kunskapen på hemmaplan

§ Ojämnt deltagande från de olika regionerna ger inte förutsättning för tillit

§ behov – uppdrag – uppföljning kan förklaras bättre och sättas i relation till 
kunskapsstyrning mm.



Förutsättningar - Möjligheter
§ Alla medlemmar är regioner vilket ger ett bredare perspektiv på hälsa
§ Grunden med behovsstyrning och befolkningsperspektiv har en renässans nationellt
§ Webbsändningar kan underlätta att sprida kunskap och kännedom på hemmaplan
§ Ta del av nya trender i tidigare skede
§ Kunskapsstyrning kan fånga upp kvalitetsaspekter i befolkningens behov
§ Det finns många nätverk att samverka med
§ Ökad samverkan med kommunerna
§ Den nära vården sätter mer fokus på befolkningens behov
§ Nya trender kan stödja nätverkens vision

– Personcentrering med involvering av användarna 
– Strukturförändringar
– Kompetensförsörjning
– Ledarskap
– Digitalisering

§ Västerbottenmodellen med förebyggande hälsoinsatser
§ Kärvt ekonomiskt läge driver fram nya goda lösningar



Förutsättningar - Hot
§ Regioner som går ur nätverket innebär att samverkan och legitimitet försämras
§ Risk för konkurrens med SKL

§ Informationen från möten vidarebefordras inte på hemmaplan
§ Regionernas tjänstepersonorganisation får mindre resurser och prioriterar bort nätverket

§ Svårt att pedagogiskt förklara nyttan med nätverket på hemmaplan
§ Vi är inte ensamma om behovsperspektivet – skapar konkurrens

§ Kunskapsstyrning lägger fokus på medicinska behov ur individperspektiv
§ Vi fastnar i operativa delfrågor och ser inte helheten

§ Kompetensförsörjning på tjänstemannasidan och utförarsidan
§ Olika tolkningar av begreppet behov

§ Digitalisering som leder till mer efterfrågestyrd vård

§ I kärvt ekonomiskt läge riskerar samverkan och nätverk att prioriteras ner


