
 

 

Uppdragsbeskrivning för olika roller inom HFS-nätverket 

Detta dokument är en uppdragsbeskrivning utifrån HFS-nätverkets krav på de olika roller som finns 

inom nätverket. Utifrån detta kan regionala tillägg göras. 

Om HFS-nätverket 

HFS-nätverket består idag av alla 21 landsting och regioner och är en del av det internationella nätverket 

Health Promoting Hospitals and health services, HPH.  Den löpande verksamheten i nätverket sköts av ett 

sekretariat som leds av en nationell koordinator. I den löpande verksamheten ute i 

medlemsorganisationerna fungerar hälsoprocessledarna som lokala koordinatorer för det hälsofrämjande 

arbetet. Nätverket organiserar elva temagrupper som bedriver utvecklingsarbete inom sina respektive 

områden. Nätverkets organisation och hur samverkan sker illustreras sist i dokumentet. 

 

Medlemskrav 

För medlemskap i HFS-nätverket krävs att medlemsorganisationen bedriver ett aktivt arbete för att 

utveckla en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det intygas genom underskrift av ett Letter of Intent, som 

gäller fyra år i taget. I Letter of Intent finns medlemskraven specificerade (se nedan). Som medlem i det 

svenska nätverket är organisationen också medlem i det internationella nätverket Health Promoting 

Hospitals and Health Services. Se vidare i HFS-nätverkets verksamhetsplan och stadgar. 
 

 

Medlemskrav: 

 Omfatta principer i WHO dokument och deklarationer om HPH, d.v.s. Ottawa manifestet, 

Budapest- och Wiendeklarationerna, och avse att implementera dessa principer, strategier och 

policys, och därvid använda WHO Health Promotion Standards och/eller motsvarande nationella 

HPH standards/indikatorer (det svenska nätverket har utvecklat egna indikatorer); 

 Utveckla en skriftlig policy för hälsofrämjande arbete och att stödja implementeringen av Rökfritt 

sjukhus såsom ett nyckelområde; 

 Utveckla och evaluera en handlingsplan för att stödja införandet av hälsofrämjande i hälso- och 

sjukvården under den fyraårsperiod som medlemskapet gäller; 

 Betala den årliga avgiften för samordning av det internationella HPH-nätverket;  

 Utse en processledare för det hälsofrämjande arbetet inom sjukhuset/vårdorganisationen; 

 Sprida information och erfarenheter på nationell och internationell nivå, d.v.s. utvecklingen av det 

hälsofrämjande arbetet, goda exempel på tillämpning av HPH-koncepten och implementeringen av 

standards/indikatorer; 

 Fylla i det informationsformulär om sjukhuset/vårdorganisationen som finns online på 

healthpromotinghospitals.org och att uppdatera detta regelbundet vid förfrågan. (Det svenska 

nätverkets sekretariat bistår i denna uppgift.)  

 

http://www.hfsnatverket.se/verksamhetsplan-och-stadgar
http://www.hphnet.org/


 

 

Presidieledamot 

Presidieledamoten (hälso- och sjukvårdsdirektör eller motsvarande) har det övergripande ansvaret och 

mandat att; 

 besluta, godkänna samt signera ansökan och ”Letter of Intent” för (förnyat) medlemskap i HFS-

nätverket var fjärde år 

 ha kunskap om innehållet i Ottawa-, Budapest- och Wiendeklarationerna, förmedla det till berörda 

medarbetare samt inkludera dess innehåll i det fortsatta hälsofrämjande arbetet inom 

medlemsorganisationen 

 integrera det hälsofrämjande perspektivet i ordinarie styrning och ledning på alla nivåer  

 ta beslut inom hemorganisationens hälsofrämjande arbete 

 säkerställa uppföljning utifrån nätverkets fyra perspektiv (patient, medarbetare, befolkning, styr- 

och ledning) i samband med förnyelse av medlemskap.   

 medverka på nationella möten; årsmöte och strategidagarnas presidiemöte   

 säkerställa en effektiv organisation kring processledarfunktionen 

 

Hälsoprocessledare 

Varje medlemsorganisation i HFS-nätverket skall utse minst en hälsoprocessledare med tydligt mandat och 

avsatta resurser för att arbeta för en hälsoorientering av sin organisations verksamhet. 

Hälsoprocessledaren ska; 

 vara en regional koordinator för HFS, länken mellan nätverket och hemorganisationen genom att 

sprida aktuella händelser inom hemorganisationen samt sprida regionens/landstingets lokala 

arbete nationellt och internationellt 

 initiera och utveckla det hälsofrämjande arbetet inom hemorganisationen för att uppnå 

medlemskraven  

 aktivt stödja/driva utvecklingsarbeten i överenskommelse med den egna organisationens 

presidieledamot 

 hitta personer inom hemorganisationen som blir en tillgång i HFS-nätverkets utvecklingsarbeten 

genom sitt deltagande i aktuell temagrupp 

 samverka och föra dialog med hemorganisationens representanter i HFS olika temagrupper 

 medverka på nationella möten såsom; vårmöte, höstmöte och strategidagar. Hälsoprocessledarna 

har även möjlighet att delta på årsmöte men det är inget krav    

 samordna, samla in underlag samt redovisa svar till de nationella och internationella årliga 

indikatormätningarna samt återkoppla resultat till organisationens verksamheter 

 samordna, samla in underlag samt redovisa svar vid återrapportering inom nätverkets samtliga fyra 

perspektiv i samband med förnyelse av medlemskap  

 arbeta för att hemorganisationens sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete följer och 

utvecklas i samklang med nationell utveckling av jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 stödja andra hälsoprocessledare, nya som gamla, inom nätverket 

 



 

 

Temagruppsdeltagare  

HFS har ett antal temagrupper, med olika inriktning, med uppgift att stödja HFS-medlemmarnas 

utvecklingsarbete. Deltagarna i respektive temagrupp är viktiga då deras uppdrag är att sprida kunskap och 

lärande mellan HFS-nätverkets medlemmar. För att temagruppernas arbete ska leda till utveckling bygger 

rekryteringen på att temagruppens deltagare är personer som har engagemang och intresse samt 

representerar olika sjukvårdsorganisationer. Deltagande medlemsorganisationer ska ha kommit långt inom 

området eller avser att satsa på området. Medarbetare, som ska bli deltagare i en temagrupp, ska få 

adekvat information och introduktion av temagruppen vid tillträdet. Varje temagrupp bestämmer själv om 

en gräns ska sättas för antalet aktiva deltagare samt när nya medlemmar kan komma med i gruppen.  

Temagruppsdeltagaren ansvarar för;   

 aktivt arbete kring kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom temagruppen 

 att införskaffa ett skriftigt mandat, t ex i form av ett mejl, från sin verksamhetsledning att man 

aktivt kan delta i temagruppens arbete och där företräder sin medlemsorganisation 

 att i samverkan med hemorganisationens hälsoprocessledare sprida temagruppens kunskap inom 

sin organisation 

 att meddela hemorganisationens hälsoprocessledare om sitt deltagande i en temagrupp 

 att informera om aktuella arrangemang, rapporter m.m. som kan vara av intresse för nätverkets 

medlemmar 

Aktivt deltagande innebär;  

 att man har mandat och förutsättningar för att bidra med/ta med sig kunskap och 

erfarenhetsutbyte till/från sin hemorganisation 

 att delta vid minst hälften av temagruppens möten (fysiska alt. video/telefon) 

 delta aktivt i mailkonversationer (svara, ge konstruktiv respons etc.) 

 att bidra i arbetet med temagruppens årliga handlingsplan och uppföljning  

 omvärldsbevaka och delge temagruppen  

Ordförande i temagrupp  
Ordförande utses i gruppen och meddelas till sekretariatet. I övrigt konstituerar sig gruppen själv. 

Ordförande åtar sig, utöver aktivt deltagande, att:  

 vara gruppens kontaktperson gentemot nätverket, PU och sekretariat  

 sammankalla till möten, boka möteslokal (se vidare i dokumentet praktiska ting)  

 föreslå dagordning och följa upp fattade beslut  

 hålla deltagarlistan uppdaterad, meddela sekretariatet vid förändringar  

 ansvara för att tillsammans med temagruppen ta fram handlingsplan och uppföljning 

 delta vid nationella möten; vårmöte, höstmöte och strategidagar.  

 varje år göra en genomgång av årets deltagande och kontakta inaktiva deltagare om sitt fortsatta 

deltagande  

 skicka minnesanteckningar till temagruppens deltagare och till sekretariatet 



 

 

Kostnader kopplade till temagrupperna 
Respektive medlemsorganisation står för sina egna kostnader för deltagande i temagruppen. HFS står för 

gemensamma kostnader som till exempel möteslokaler, fika, inbjudna föreläsare och liknande (för upp till 3 

fysiska möten/år). Se vidare i dokumentet praktiskta ting 

 

Nätverkets organisation och hur samverkan mellan olika roller bör ske 

 

 

 

 

Viktiga händelser under året: 

Februari: HFS indikatorenkät skickas ut 

Mars: årsmöte och vårmöte 

September: strategidagar 

November: höstmöte 


