
 
 

Minnesanteckningar NNS indikatorer – utvecklingsgrupp 

Datum: Måndag 5 december kl 10-12 

Deltagare:  

1. Jonas Wells, Södra Dalarna och NNS 
2. Elin Asplund, Botkyrka Huddinge Salem och NNS 
3. Linda Andersson, Centrala Östergötland 
4. Anna Lena Bäckvall, Västerås 
5. Jan Andersson, Sundsvall 
6. Emil Ulander, Sundsvall   
7. Anna Hildebrand, Jämtlands län 
8. Anna-Karin Bohl, Klarälvdalen 
9. Åsa Snårbacka, Södra Norrbotten 
10. Martin Jansson, Södra Vänern 
11. Catarina Örtengren, Västerås 
12. Chiara Zambon, Arvika Eda 
13. Joakim Ivarsson, Kalmar 
14. Malin Gruvhagen, Kalmar 
15. Linnea Ritter, praktikant, Jämtland 
16. Maria Hassing, Väst 
17. Mia Alfredsson, Södra Vätterbygden 
18. Micaela Magnusson, Södertälje 
19. Kristoffer Zetterberg, Botkyrka Huddinge Salem 
20. Stefan Eriksson, Fryksdalen 
21. Therese Löwgren, Östra Östergötland 
22. Viktoria Önneby, Finnveden 
23. Kajsa Hallmans, Höglandet 
24. Peter Hedfors, Finnveden/Södra Vätterbygden 
25. Per Lundgren, Gävleborg 
26. Magnus von Schenck 

 
1. Alla hälsas välkomna till dagens möte som inleds med att vi delar med oss av det 

bästa från årets insamling. 
Bland annat har fritextsvar bidragit till dialog lokalt och många har samlat in mer 
enkäter än förväntat. Det finns samtidigt en upplevelse av att det intresset svalnat 
något för indikatorarbetet på vissa ställen. 
 
Fundering lyfts angående fråga fyra. En del deltagare kanske inte har behovet av att 
få stöd i samordning av kontakter med myndigheter och vård och därmed kan svaret 
bli missvisande. Utvecklingsgruppen lyfter behov av att se över deltagarenkäterna, 
bl.a. utifrån denna frågeställning. Vi kan också behöva förtydliga fråga sju angående 
vad som avses med personal. 
 



 
Vi diskuterar vinsten av att lyfta svaren till indikatornivå och inte enbart redovisa 
svar på enkät/frågenivå. Det ger oss möjlighet att ringa in områden där vi kan behöva 
lägga extra fokus. 
 
Andra frågor som dykt upp i samband med insamling är: 
- Hur förhåller sig olika mätinstrument till varandra?  
- Enkäterna spänner över stora områden. Vill/behöver vi smalna av? 
- Skulle vara intressant att fortsätta diskutera hur användandet av olika 

mätperioden påverkar hur vi kan tolka resultat. 
 

2. Medlemsfrågor 
Följande förbund lämnar indikatorsamarbetet 2023: Älv och Kust, Skellefteå/Norsjö, 
Samspelet, Arvika/Eda, Sydnärke, Skåne Nordost, Norra Dalarna. 
Vid årsskiftet beräknas 36 förbund ha avtal för användning av indikatorer. 
 

3. Nationell rapport: insamling, skrivande och marknadsföring 
Hittills 34 inkomna registreringsfiler. Två till på väg in. 
Kvaliteten har överlag varit mycket god.  
En försiktig prognos är att vi har fått in fler enkätsvar jämfört med tidigare år. 
Ungefär hälften av förbunden har samlat in remittentsvar. 
Linda Andersson kommer att sammanställa alla svar som ska lyftas in i rapporten. 
Rapporten beräknas kunna publiceras i slutet av januari. 
Förhoppningen är också att kunna göra en femårsanalys. 
Vi planerar för nationellt spridningswebseminarium 14 februari och ett 
lunchseminarium i riksdagen i vår. Dessutom finns utrymme att delta på en 
workshop på Finsamkonferens i april. 
 
Till nationella konferensen vill vi gärna sprida nyttan av att använda indikator. Hur 
det bidrar till utveckling och lärande. Lyfta nyttan av fritextsvar. 
Diskussionsworkshop. Hur förhåller sig enkäten till andra enkäter. Vad vill vi veta? 
Vad är det vi egentligen får svar på? Vad gör indikatorerna för skillnad? Fokus på att 
vara ett verktyg för att bidra till styrelsens uppföljning av verksamheten. Identifiera 
områden som är särskilt intressanta för styrelse. Tillgänglig och intresseväckande 
presentation. 
 
Beslut:  
- Therese Löwgren, Martin Jansson deltar i referensgrupp för korrekturläsning och 

genomläsning av första utkast till rapporten. 
- Spridningswebbinarie 14 februari kl 10-12  
- Elin och Jonas bjuder in till arbetsgrupp för att förbereda och genomföra 

workshop på Finsamkonferensen. 
 

4. Rapport från arbetsgrupp 



 
- Gemensam databas för insamlad data. Ett första möte har hållits och arbete pågår 

med att ta fram förslag hur en gemensam databas skulle kunna utformas och 
hanteras. 

 
 
 
 

5. Fråga från NNS styrelse 
NNS styrelse har ställt frågan om  för och nackdelar med att indikatorerna finns kvar 
i NNS ägo och ansvar. Frågan diskuteras i smågrupper och den gemensamma 
hållningen är att fördelen med att hålla indikatorerna inom NNS är att det blir ett 
gemensamt ägande och att resultat kan användas både lokalt och nationellt. 
 

6. Verksamhetsplan och budget 2023 
Jonas och Elin sammanfattar förslag till verksamhetsplan och budget för 2023. 
Förslag att se över enkäterna med stöd av expertkompetens. 
Förslag att lyfta fritextfrågorna först i enkäten. 
Utvecklingsgruppen godkänner förslaget med ovan två medskick. 
 

7. Kalendarium 2023 för utvecklingsgruppen 
30 januari kl 10-12 
8 maj kl 10-12 
4 september kl 10-12 
4 december kl 10-12 
 
Möteslänk: https://us06web.zoom.us/j/85343504425?pwd=WXlEWExZUXBpWHk3cllpU3BSODdOZz09 

Mötes ID: 853 4350 4425 
Lösenord: 486229 


