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Ordförande har ordet 

Under 2019 har vi lyft fram den röda tråden i nätverken. Temaseminarier och 

nätverksmöten har därmed kommit att hänga ihop på ett tydligare sätt. Det har 

underlättat för nya förtroendevalda och tjänstepersoner att få ett grepp om nätverken 

vilket det finns ett särskilt behov av i början av en mandatperiod.   

Nätverken har som ambition att förbättra tillgängligheten till våra aktiviteter även för de 

som inte kan delta på plats. På nätverkens webbsida har det sedan tidigare funnits 

minnesanteckningar. Under året har vi även filmat våra träffar och lagt ut på hemsidan. 

Försök att även webbsända i realtid har gjorts men tekniken är delvis en utmaning men 

med förbättrade program kommer vi snart att kunna hantera även det.  

Under året har nätverken intensifierat samarbetet med Prioriteringscentrum i Linköping, 

en av våra samverkanspartner. Vi har ambitionen att tillsammans koppla ihop 

behovsstyrning, prioritering, rangordning och resursfördelning i en praktiskt användbar 

modell. Fyra regioner medverkar i utvecklingsarbetet men med stor sannolikhet 

kommer resultatet att vara angeläget för landets samtliga hälso- och 

sjukvårdshuvudmän.   

Förberedelsearbetet för nätverkskonferensen i Umeå 2020 har pågått sedan i februari. Vi 

ser fram emot att kunna erbjuda landets regioner, kommuner och våra 

samverkanspartners samt andra intresserade samhällsaktörer ännu en nätverkskonferens 

med angeläget innehåll.  

Vi som ordförande vill rikta ett stort tack till våra koordinatorer Staffan Carlsson och 

Ralph Harlid som förtjänstfullt håller ihop och utvecklar nätverkens verksamhet.  

Vi vill givetvis även rikta ett varmt tack till våra medlemmar och samverkanspartner! 

 

 

 

 

Ulrika Jörgensen      Eva Stjernström  

ordförande Nätverk Demokrati och Hälsa   ordförande Nätverk Uppdrag Hälsa 
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Om Nätverken 

Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa är nätverk för förtroendevalda och 

tjänstepersoner som arbetar med styrnings-, lednings- och uppföljningsfrågor inom 

hälso- och sjukvården ur ett befolknings- och behovsperspektiv.  

Nätverken utgår ifrån en demokratiskt styrd hälso- och sjukvård med fokus på 

befolkningens behov för att bidra till en bättre och mer jämlik hälsa. 

De två nätverken utvecklar och driver var och en sina specifika frågor men samverkar 

med varandra så att roller och ansvar tydliggörs. Nätverken ska ses som syskonnätverk 

med en kärna i befolknings- och behovsperspektiv. 

Den grundläggande uppgiften är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra mötesplatser. Nätverket för 

förtroendevalda är ett partipolitiskt obundet nätverk som vänder sig till valda i regioner.  

Nätverken är öppna för regioner som vill bidra till en utveckling i enlighet med 

Nätverkens syfte och mål. Nätverkens arbete riktar sig främst till fullmäktige, 

styrelse/nämnd/motsvarande samt tjänstemannaledning. 

Nätverkens vision 

Öka kunskapen hos förtroendevalda och tjänstepersoner om ledning och styrning ur ett 

behovs- och befolkningsperspektiv för en bättre och mer jämlik hälsa. 

Nätverkens strategiska områden 

Nätverken utgår från tre strategiska områden i sitt arbete för att nå visionen. Dessa är:   

 

 

Utifrån de strategiska områdena och med hänsyn till förtroendevaldas och 

tjänstepersoners olika roller genomförs aktiviteter enskilt och gemensamt. Nätverken 

bidrar till att utveckla och sprida kunskap om ledning och styrning med utgångspunkt i 

behovs- och befolkningsperspektivet. Vilket innefattar alltifrån kartläggning av hälsa 

och behovsanalyser, hållbara system för uppdragsstyrning, formulering av uppdrag med 

politiska prioriteringar, uppföljning av befolkningens hälsa, god vård, uppdrag och mål. 
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Nätverksaktiviteter 2019 

Nätverken har under året genomfört 5 temaseminarier, 2 nätverksgruppmöten och ett 

internat. Under året har vi förberett för vår nationella konferens, Nätverkskonferensen 

2020 i Umeå ”Tillit i en välfärd utifrån behov”.   

Nätverken deltar i ett utvecklingsarbete tillsamman med Prioriterings Centrum i 

Linköping om prioritering och resursfördelning. Under hösten har vi haft 4 möten där 

regionerna Blekinge, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Västerbotten deltagit. 

Temaseminarier och nätverksgruppmöten 

Eftersom 2019 innebar en ny mandatperiod med flera nya förtroendevalda har vi vid 

varje temaseminarie gjort en fördjupad genomgång av nätverkens strategiska områden. 

Teman under året har varit  

 SWOT-analys inför omarbetning av nätverkens handlingsprogram 

 Samverkan med nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 Samverkan med patienten för att utveckla vården 

 Kommunsamverkan utifrån ett befolknings- och behovsperspektiv 

 Vårdsamverkan Skaraborg 

 Nyanländas hälsa – Blekinge 

 Barn och ungas hälsa – Halland 

 Workshop om prioriteringar 

 Tillit i ledarskap och organisation för en behovsstyrd hälso- och sjukvård 

 Ledarskap en nyckel för vårdens utveckling 

 Nationell uppföljning – ”örat mot rälsen” 

 Medskapande samverkan 

 Samverkan med kommunerna – ”Hemsjukhuset” 

Stöd till medlemmar 

En del av nätverkets verksamhet innefattar att ge stöd till medlemmar på hemmaplan. 

Detta kan ske på olika sätt och genom olika företrädare, både genom medverkan och 

besök av ordförande eller AU-medlem för något av nätverken eller av koordinator. 

Ibland sker det genom en kombination av dessa representanter. Det kan även ske genom 

andra typer av kontakter som via mail eller telefon. Stöd i hemorganisationerna har 

under året bland annat genomförts i Blekinge, Halland, Västernorrland och Östergötland 

därtill har kontakter skett genom mail och telefon.    

Som ett stöd till medlemmarna finns även mycket material att hämta på vår hemsida i 

form av rapporter och annan dokumentation, www.natverken.se.  

Samverkan med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 

Nätverken har under året, genom koordinatorer, haft avstämnings- och 

samverkansmöten med representanter för SKL.  

SKL är också en part i arbetet med Nätverkskonferensen och har en plats i styrgruppen 

för nätverkskonferensen 2020. Nätverken har möjlighet att disponera lokaler på SKL. 

http://www.natverken.se/
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Deltagande vid konferenser och utvecklingsarbete 

Under året har Nätverken på olika sätt och genom olika representanter deltagit och 

medverkat vid seminarier, konferenser och utvecklingsarbeten. Som exempel kan 

nämnas Mötesplats social hållbarhet, Leda in i Framtiden, Leda i förändring, 

Prioriteringskonferensen och Kvalitetsmässan.  

www.natverken.se och Nätverkens nyhetsbrev 

www.natverken.se är en samlingsplats för underlag och dokument från hela Sverige 

kopplat till Nätverkens kärnvärden. Aktiviteten bland medlemmarna när det gäller att 

dela dokument via hemsidan kunde varit större under året. 

Nyhetsbrevet har drygt 500 prenumeranter och bygger på aktuell information från våra 

aktiviteter och möten och vad som kan vara intressant hos våra medlemmar och 

samverkanspartners. Hittills under 2019 har fyra nyhetsbrev distribuerats och ytterligare 

ett planeras innan årets slut. 

Nätverken använder även, om än fortfarande i blygsam omfattning, Face-Book för att 

sprida information och aktiviteter.  

Tack till våra samarbetspartners 

Nätverkens synsätt och arbetsområden är organisationsövergripande. Erfarenheter visar 

att det finns vinster för medborgarna om befolknings- och behovsperspektivet är en 

gemensam bas för samverkan mellan regioner, kommuner och andra aktörer. 

Nätverket försöker samverka med och ta del av information från flera nationella 

organisationer – vilket känns både nödvändigt och berikande och till vilka Nätverken 

vill skicka ett varmt tack för aktiv, engagerad och utvecklande samverkan. 

Koordinatorfunktionen och administrativt stöd 

Koordinatorn samordnar det löpande arbetet och har i uppgift att stödja, utveckla och 

samordna Nätverkens beslutade aktivitetsområde, sköta Nätverkens löpande ekonomi, 

vara samordnande mellan Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa och på 

olika sätt stödja och vara bollplank till medlemmarna.  

Under 2019 har koordinatorfunktionen bemannats med Staffan Carlsson 40 % och 

Ralph Harlid 50 % 

Patrik Birgersson, Region Halland har ansvarat för den praktiska hanteringen av 

ekonomin på 15 %.  
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Ulrika Jörgensen    Eva Stjernström  

Ordförande Nätverk Demokrati och Hälsa  Ordförande Nätverk Uppdrag Hälsa 


