
 
 
 

Protokoll utvecklingsgrupp 10 februari 2020 
Möte via Zoom kl 10-12.00 
 
Deltagare: 
Jonas Wells, SF Södra Dalarna/ NNS 
Elin Asplund, SF Huddinge Botkyrka Salem/ NNS 
Kristoffer Zetterberg, SF Huddinge Botkyrka Salem/ Mia-projektet 
Linda Andersson, SF Centrala Östergötland 
Maria Hassing, SF Väst  
Therese Löwgren, SF Östra Östergötland 
Per Lundgren, SF Gävleborg 
Lisa Örneus, SF Örebro/Lekeberg 
Micaela Magnusson, SF Södertälje 
Monia Sarenstrand, SF Insjöriket 
Monika Widman Lundmark, SF Skellefteå Norsjö 
Ann Rilegård, SF Norra Västmanland 
Meta Fredriksson Monfelt, SF Samspelet 
 
1. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare väljs Elin Asplund. Till justerare väljs Maria Hassing. 
 
2. Föregående protokoll godkänns. 
http://www.nnsfinsam.se/media/167030/Prot-utvgrupp-indikatorer-191202.pdf) 
 
3. Nationella rapporten  
Färdig och publicerad på NNS hemsida.  
Utvecklingsgruppens samlade återkoppling är att rapporten är lättläst och 
välskriven. Mötet uttrycker att rapporten är bättre än förra året med tydligt och 
bra upplägg att utgå från indikatorerna snarare än enkätfrågor. Bra 
färgkodning, utseende och språk och inte minst redovisas ett positivt och fint 
resultat. Bra med resonemang kring resultat och vilka frågor som kan ställas 
när man läser rapporten.  
Förvånande är att det inte var större skillnader mellan könen och i svar mellan 
åren. Utvecklingsgruppen är överens om att det är intressant att titta närmare 
på de frågor där det faktiskt finns statistiskt säkerställda könsskillnader i 
svaren.  
 
Gruppen för en kort diskussion om hur kan vi använda indikatorer i 
årsredovisning genom att kopplat till lokal data som kan jämföras med 
nationell data.  
 
Spridning och fortsatt arbete med rapporten: 
-Fortsatt analys av svar i nationella rapporten 



-Ulla-Carin Schön har tillfrågats om att göra en analys av rapporten utifrån 
tema brukarmedverkan och brukarinflytande.  
-Lunchseminarium på Riksdagen arrangerat av NNS 19 februari. Deltagare 
bidrar med sina egna berättelser om samordnad rehabilitering.  
-Skriva en artikel/populärversion som tas fram av en journalist för att kunna 
sprida rapportens resultat. Förslag på personer att kontakta; Inger Landberg, 
Kristina Wallner, Helena Bajlo. 
-Webinar där vi fokuserar på en eller några indikatorer och gör gemensam 
analys och lär av varandra och delar goda exempel. Generera nya idéer. Hur 
använda materialet. 
-Forum för att dela med sig hur man presenterar och arbetar med material från 
indikatorerna. Visa på jämförande data. Konkreta tips och idéer och inspiration. 
Skicka gärna exempel till Jonas och Elin. Linda deltar gärna i arbetsgrupp för 
att samla exempel på bildspel, resultatredovisning etc. 
-Digitalisering av enkäterna. Utmaningar kopplade till säkerställande av 
anonymitet. Hur har digitalisering av andra enkäter fungerat? Hur ser intresset 
ut? Hur skulle det kunna hanteras? Frågan bordläggs tills vidare pga tidsbrist. 
 
4. Uppföljning av arbetet med följdfrågor till indikator 4 
Arbetsgrupp Elin, Jonas, Per Lundgren (SF Gävleborg) 
och Meta Fredriksson Monfelt (SF Samspelet) tar fram ett underlag till nästa 
utvecklingsgrupp. Bollar även detta underlag med brukarorganisationer. 
Meta träffar Mårten Jansson från NSPH 9 mars. Fokus på bemötande och tillit. 
 
5. Instrumentutveckling 
Frågorna till parternas chefsgrupp kan behöva ses över. Frågan kopplas till 
nedanstående fråga om ny respondentgrupp; medremittenter. 
Oklart i vilken roll man svarar på frågorna. Inga beslut fattas vid detta möte. 
 
Linda lyfter följande utvecklingsområden: 

1. Möjlighet att utveckla registreringsfilen utifrån erfarenheter från 
sammanställning av data för 2019.  

2. Utmaningen med underteckning i enkätundersökningen.  
3. Fördelar/nackdelar med att enkäterna omformas från att idag använda 

en sexgradig till en femgradig svarsskala. 
 

Utvecklingsgruppen ställer sig positiva till att Linda tar fram ett förslag på hur 
dessa frågor kan/bör hanteras till nästa utvecklingsgruppsmöte. 

 
Det har också uppmärksammats behov av att uppdatera användarmanualen 
utifrån att endast enkäter med variabel kön förordas. Frågan behöver utredas 
vidare. 

 
6. Uppföljning av arbetet med ny respondentgrupp Medremittenter  
Jonas, Maria och Meta återupptar detta arbete och återkopplar vid nästa 
utvecklingsgrupp.  
 



7. Jämställdhetsindikator 
Jämställdhetsindikator ”En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom 
jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen” är 
antagen, nu återstår arbete med att ta fram mått till indikatorn. Arbetsgrupp 
består av Isabella Klang (SF Mittskåne). Monia Sarenstrand (SF Insjöriket), 
Kristoffer Zetterberg (SF Huddinge/Botkyrka/Salem) samt Elin och Jonas. 
 
Finns många mål och riktlinjer som ska stödja jämställdhet, men vi behöver 
stödja och följa upp hur arbetet utvecklas på operativ nivå.  
Vi enas om att samla in kunskap brett på samma sätt som när förslag på mått 
togs fram för nuvarande enkätfrågor. 
 

8. Nuläge indikator 11 
Elin, Jonas och Linda har ett möte inbokat med Försäkringskassan i mars. I 
övrigt inget nytt att rapportera. 
 
9. Medlemsfrågor 
BåDeSå ny medlem. 
Meta berättar att ArvikaEda avser använda indikatorverktyget. 
 
10. Releasefest 
Aktiviteten är inställd då Elin och Jonas behövt prioritera arbetet med att 
färdigställa rapporten och inte haft tid att planera en fest. I vår kommer fokus 
för verksamhetsutvecklarna att läggas på de utvecklingsarbeten som redan är 
igång. 
 

11. Vi har tryckt upp kort med indikatorer och frågor kopplade till dessa. Kan 
användas i olika sammanhang när man pratar om indikatorerna eller jobbar 
med resultat från mätningar. Det finns fler ifall ni vill beställa (kostar inget). 
Kontakta i så fall Jonas Wells eller carina.stalenmark@linkoping.se  
 

12. Nästa möte 27 maj på Saturnus i Stockholm 


