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Kongressuppdrag

• Förbundstyrelsen har i uppdrag att ge nästa 
kongress 2019 förslag på hur förbundet ska 
utvecklas och organiseras.

• FS förslag bör föreligga i mitten av nästa år för 
att klara en remissomgång.

• Kansliet har frågat oss om inspel.



Utgångsläget

• Lokalföreningarna är förbundets hjärta och 
lungor. Om detta är enigheten stor.

• Förbundsstyrelsens kansli är uppskattat, har 
stor trovärdighet och acceptans.

• Länsföreningarna, den enda nivån mellan 
förbundsstyrelse/kansli och lokalföreningarna, 
(mellannivån) är omdiskuterade.

• Vårt fokus ligger på hur mellannivån kan 
utvecklas.



Vad är kongressens uppdrag?

• En organisation som inte har de svårigheter 
som kongressen identifierade

• En mer lättfotad och modern organisation

• En organisation som klarar utmaningar med 
rekrytering, åldersstruktur, legitimitet

• En organisation som är relevant för flertalet av 
HLs möjliga medlemmar



Imponerande verksamhet

• God och bred verksamhet

• Hög trovärdighet

• Viktiga inspel till politiken

• Intressanta kampanjer

• Stark tradition

• En stark kollektiv röst



men….

• Stark tradition, även i rekryteringen

• Tyngdpunkt i rehabilitering

• Offentliga bidrag styr

• Många möjliga nås inte

• Vårdgeografin förändras

• Digitaliseringen förändrar spelplanen

• Vården individualiseras



”Varför finns vi till?”

• För dig med hjärt- och 
lungsjukdom

• För dig som närstående

• För att vara ett 
komplement till 
sjukvården som en 
kunskapsresurs och ett 
stöd

• För att rädda liv genom 
kunskap och 
handlingskraft

• För att ge råd och stöd i 
vardagen

• För att driva hjärt- och 
lungsjukas frågor i 
samhället

• För att förhindra att fler 
insjuknar i hjärt- och 
lungsjukdom



”De viktigaste opinionsfrågorna”

• Förebygga hjärt- och 
lungsjukdomar

• Att få en aktiv och 
verksam folkhälsopolitik

• Tidigt rätt diagnos och 
snabbt i behandling

• Bra och jämlik vård och 
rehabilitering

• Patienters ökade 
information och 
inflytande på vården

• Alla med hjärt- och 
lungsjukdom och deras 
anhöriga ska ges bästa 
förutsättningar för ett 
bra liv 



Vad är det stora målet?

• Färre som insjuknar i hjärt- och lungsjukdom

• Ökad rekrytering – digitala, ej diagnostiserade, 
ej behandlade m.fl

• Stärkt sjukvård med HLs kunskaper och stöd

• Ökad egenvård

• Se människan i vården



Vad är medlet?

• Bevara det goda arbetet!

• Vårda organisationen som företrädare

• Lokalföreningen i centrum

• Professionellt stöd i utvecklingsarbetet

• Individuellt medlemsengagemang 

• Starkare tonvikt på förebyggande insatser

• En central kunskapsnod för medlemmar



En organisation i förändring?

• Stärk lokalföreningarnas utvecklingsarbete

• Fokusera det primära - kunskapsstöd

• Samverkan i nya former

• Se geografin – följ vården

• Stärk preventions/förebyggandebenet

• Hantera formalia – i nya former



Ett förslag

• Gör samverkan mellan lokalföreningar till ett 
krav

• Gör samverkan i länsföreningar frivillig



En ny mellanorganisation

• Aktör för lokalföreningar – spindel i nätet

• Har en stark relation till vårdkluster

• Stimulerar arbetet med livsstilsförändringar 

• Sköter formalia inför kongresser

• Utvecklar lokala rekryteringsstrategier

• Professionell snarare än formell ”makt”

• En kraftfull opinionsbildare



Förslag till förändringsstrategi

• Se lokal samverkan som möjligt alternativ till 
länsföreningen

• Initiera lokala utvecklingsprojekt  i samverkan

• Föreslå/diskutera nya samverkansformer 
utifrån erfarenheterna av projekten

• Öppna samtidigt för en sammanslagning av 
länsföreningar där det ger nytta



Utvecklingsprojekt - exempel

• Sprid patientutbildningarna lokalt

• Inför HLs hjärtrehabilitering i vården lokalt

• Tematräffar med medlemmar

• Lokala patientinflytandeprojekt

• Utbilda EVO ombud och studieorganisatörer 
som stöd i det lokala utvecklingsarbetet 



Vad vill vi veta från projektet?

• Vilket projektstöd behöver lokalföreningarna?

• Hur kan lokalföreningar bäst samverka?

• Vilka geografiska skillnader är viktiga att se?

• Vad är framgångsfaktorer?

• Vad är det som gör det svårt?



Tänkbara mål med försöket

• Nya medlemmar

• Nya lokalföreningar 

• Nya samverkansformer

• EVOs och studieorganisatörernas roller och 
arbete

• Nya partners i civilsamhället

• Mer tid för det lokala arbetet

• Nätverk med sjukvårdsorganisationen



Frågetecken?

• Kan länsföreningen göras frivillig och ersättas 
av andra samverkansformer?

• Ska det vara tillåtet att lokalföreningarna 
samverkar utan hänsyn till vars och ens 
länstillhörighet?

• Vad bedömer ni behövs för att komma igång 
och hålla tidsplanen?

• Vill din lokalförening delta?


