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Välkommen till workshop 
NEXT STEPS IN EU HEALTH POLICY – 
IMPLICATIONS FOR THE SWEDISH HEALTH 
SYSTEM 
 
 
Tid:  Tisdag	  19	  maj	  	  klockan	  13.00–17.00	   
Plats:  Ersta	  Konferens	  &	  Hotell,	  Bringsalen,	  Erstagatan	  1	  K,	  Stockholm 

Anmälan:  Senast	  tisdag	  12	  maj	  via	  vår	  hemsida	  http://www.healthpolicy.se	  

	  

Program	  

13.00	  –	  13.10	  	   Välkommen	  och	  introduktion	   	  	  	   	  
Thorbjörn	  Larsson,	  ordförande	  Forum	  för	  Health	  Policy	  

13.10	  –	  14.10	   Key	  Issues	  in	  EU	  Health	  Policy:	  Health	  Systems	  and	  Health	  
System	  Performance	  Assessment	  

Deputy	  Director-‐General	  Martin	  Seychell,	  DG	  SANTE,	  	  European	  
Commission	  	  
	  
Moderator:	  Prof.	  Richard	  Saltman	  

14.10	  –	  14.50	   Hur	  påverkar	  beslutsfattandet	  inom	  health	  policy	  i	  EU	  det	  
svenska	  beslutfattandet	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  och	  
omsorgen?	  

Knut	  Rexed,	  ekonom	  och	  konsult	  	  

Sören	  Berg,	  seniorrådgivare,	  Landstingsstyrelsens	  förvaltning,	  

SLL	  

Moderator:	  Peter	  Daneryd,	  MD	  PhD	  
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Ansvariga projektledare för Forum för Health Policy är Peter Daneryd, MD PhD, och professor Richard B. Saltman, Emory University 
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14.50	  –	  15.10	   Inbjuden	  kommentar	  

	   	   Olivia	  Wigzell,	  Generaldirektör,	  SBU	  

	   	   Moderator:	  Peter	  Daneryd	  
	   	   	  

15.10	  –	  15.40	  	  	   Kaffepaus	  

15.40	  –	  16.45	   Allmän	  diskussion	  
	  
	   	   Moderatorer:	  Richard	  Saltman	  och	  Peter	  Daneryd	  	  

16.45	  –	  17.00	   Sammanfattning	  och	  avslut	  	  

17.00	  	   	   Mingel	  med	  något	  att	  äta	  och	  dricka	  

Vår	  workshop	  genomförs	  på	  svenska	  och	  engelska,	  med	  simultan	  tolkning	  från	  svenska	  till	  
engelska	  för	  vår	  inbjudna	  internationella	  expert.	  

Målsättning 
Forum	  för	  Health	  Policy	  har	  som	  målsättning	  med	  denna	  workshop	  att	  belysa	  hur	  realpolitik	  och	  
en	  rad	  strategiska	  överväganden	  påverkar	  den	  svenska	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  och	  omsorgen,	  
såväl	  direkt	  som	  indirekt	  (genom	  påverkan	  på	  forskning	  och	  Life	  Science).	  Målsättningen	  är	  att	  
utgå	  från	  vilka	  mål	  som	  är	  satta	  inom	  några	  områden	  och	  vad	  som	  idag	  är	  känt	  om	  hur	  dessa	  mål	  
ska	  uppnås.	  Den	  stora	  utmaningen	  för	  diskussionen	  i	  denna	  workshop	  blir	  att	  på	  ett	  
lösningsorienterat	  sätt	  hantera	  frågan	  om	  kongruens	  mellan	  den	  svenska	  utvecklingen	  och	  den	  
för	  EU	  samt	  vad	  man	  kan/bör/måste	  göra	  för	  att	  nå	  målen.	  

Experter 
Martin	  Seychell	  har	  varit	  Deputy	  Director-‐General	  inom	  ¨Health	  and	  Food	  Safety's	  Directorate-‐	  
General	  (SANTE)	  sedan	  januari	  2011.	  Han	  är	  ansvarig	  för	  direktoraten	  som	  omfattar	  ¨Consumer	  
Affairs,	  Public	  Health,	  and	  Health	  Systems	  and	  Products¨.	  
Observera	  att	  ¨DG	  Health	  and	  Consumers	  (SANCO)¨	  blev	  ¨DG	  Health	  and	  Food	  Safety	  
(SANTE)¨	  den	  1	  januari	  2015.	  
	  
Martin	  Seychell	  kommer	  att	  tala	  om	  aktuella	  initiativ	  inom	  health	  policy-‐området	  i	  Europa-‐
kommissionen,	  speciellt	  det	  nya	  programmet	  för	  DG	  SANTE	  för	  jämförelser	  mellan	  olika	  hälso-‐	  
och	  sjukvårdssystem.	  Utvärderingsprogrammet	  är	  kopplat	  till	  European	  Semester,	  genom	  vilket	  
Europa-‐kommissionen	  värderar	  de	  nationella	  budgetarna	  innan	  de	  beslutas	  av	  
medlemsstaterna,	  samt	  ger	  rekommendationer	  angående	  framtida	  inriktningar	  för	  policies	  och	  
förändringar.	  
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Knut	  Rexed	  är	  strukturell	  ekonom.	  Han	  har	  tjänstgjort	  som	  chefsekonomisk	  rådgivare	  och	  
statssekreterare	  på	  Finansdepartementet,	  samt	  generaldirektör	  på	  Statskontoret.	  Efter	  
pensioneringen	  har	  han	  arbetat	  som	  konsult	  bland	  annat	  för	  OECD,	  EU,	  Världsbanken	  samt	  olika	  
regeringar.	  Han	  är	  förtroendevald	  revisor	  i	  Landstinget	  i	  Uppsala	  län.	  
	  
Sören	  Berg	  är	  seniorrådgivare	  vid	  Landstingsstyrelsens	  förvaltning	  i	  Stockholm	  sedan	  2011,	  med	  
uppdrag	  inom	  flera	  områden.	  Innan	  detta	  uppdrag	  hade	  han	  olika	  chefsbefattningar	  inom	  
Stockholms	  läns	  landsting	  och	  var	  där	  chef	  för	  avdelningen	  för	  internationella	  relationer,	  chef	  inom	  
utvecklingscentrum	  för	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  samt	  kommunikationschef	  i	  sjukvårdens	  
beställarverksamhet.	  De	  fyra	  senaste	  åren	  har	  han	  även	  haft	  olika	  nationella	  processledaruppdrag	  för	  
att	  skapa	  uppföljningssystem	  för	  primärvården.	  Han	  har	  också	  varit	  huvudsekreterare	  för	  regeringens	  
utredning	  om	  nationell	  samordning	  av	  kliniska	  studier	  samt	  sekreterare	  i	  regeringens	  utredning	  om	  
statens	  roll	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  samt	  omsorg.	  Tidigare	  var	  han	  även	  projektledare	  på	  SKL	  samt	  
managementkonsult.	  	  
	  
Olivia	  Wigzell	  är	  generaldirektör	  för	  SBU.	  Hon	  var	  tidigare	  direktör	  på	  Socialdepartementet	  och	  
chef	  över	  Hälso-‐	  och	  sjukvårdsavdelningen,	  och	  hon	  har	  varit	  direktör	  på	  Socialstyrelsen.	  Hon	  
har	  också	  varit	  regeringens	  utredare	  inom	  vårdens	  förvaltning	  samt	  nationell	  och	  regional	  
ledning	  och	  styrning	  inom	  den	  svenska	  hälso-‐	  och	  sjukvårdssektorn,	  samt	  regeringens	  utredare	  
avseende	  jämlikhet	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvårdssektorn.	  Olivia	  Wigzell	  har	  varit	  politisk	  rådgivare	  
vid	  Utrikesdepartementet	  samt	  till	  Alva	  och	  Gunnar	  Myrdals	  Stiftelse.	  	  De	  senaste	  åren	  har	  Olivia	  
Wigzell	  samordnat	  en	  EU-‐process	  inom	  området	  Health	  System	  Performance	  Assessment.	  Hon	  
har	  också	  varit	  vice	  borgmästare	  i	  Stockholm	  samt	  ledamot	  i	  landstingsfullmäktige	  i	  Stockholm	  
under	  totalt	  10	  år.	  Olivia	  Wigzell	  har	  varit	  medlem	  i	  styrelsen	  för	  European	  Observatory	  och	  i	  
Harkness	  Selection	  Committee.	  Hon	  har	  även	  arbetat	  med	  att	  utveckla	  kvalitetsregister	  under	  
tjänstgöringen	  på	  Regeringskansliet.	  Olivia	  Wigzell	  har	  examen	  i	  statsvetenskap	  samt	  
kommunikation.	  
	  
	  
Vi	  hoppas	  att	  du	  ska	  finna	  detta	  intressant,	  stimulerande	  och	  värdefullt	  för	  din	  verksamhet.	  	  
	  
	  
Varmt	  välkommen!	  	  	  
	  
Thorbjörn	  Larsson	   	   Peter	  Daneryd	   Richard	  Saltman	  
Ordförande	  	   	   	   Projektledare	  	   Projektledare	  
Forum	  for	  Health	  Policy	   	   	  
	  


