
                    Workshop 28 november 2013, Forum för Health Policy tre år 

 
“The Next Five Years in Health Policy” 

 
Workshopen äger rum klockan 09.30-16.45 följt av mingel. 
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm/Bringsalen. 

Workshopen, som är kostnadsfri, genomförs på svenska (med simultantolk) och engelska. 
 

Detta heldagsmöte kommer att sammanföra internationella experter och svenska beslutsfattare 

inom hälso- och sjukvårdsområdet för att diskutera aktuella trender och trolig framtida 

utveckling inom ”health policy”. Målet för workshopen är bland annat att bedöma vilka framtida 

drivkrafter som kommer att forma vården på kort sikt och vilka strategier som kan bli 

användbara för att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården 

PROGRAM 

09.30-10.00 Kaffe  
 
10.00–10.10 Introduktion och presentation av Forum för Health Policy  
                     Thorbjörn Larsson, ordförande  
 
Förmiddags-session 10.10 – 12.30 Internationella gäster 
Moderator: Prof. Richard Saltman 
 
10.10-10.40 Dr. John Appleby, Chief Economist, King’s Fund, London  
 

 “Looking at the Financial Future of Health Systems”   
 
 
10:40–11:10 Prof. Robyn Tamblyn, Scientific Director, Institute of Health                                      
 Services and Policy Research,Canadian Institutes of  
  Health Research,Ottawa 
 

 “Looking at the Clinical Future of Health Care Services” 
 
11.10-11.30 Kaffe & frukt 
 
 
11:30 – 12:00   Dr. Josep Figueras, Director, European Observatory on  
                          Health Systems and Policies, Brussels 
 

 “Looking at the Political and Social Future of Health Systems” 

      
 
 
12:00 – 12:30  Paneldiskussion med de tre internationella gästerna 
 
 
12:30 – 13.30 Enklare lunch serveras. 
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Eftermiddags-session 13.30 – 16.00 Paneldiskussioner, perspektiv 

Moderatorer: Doc. Ulrika Winblad och Dr. Peter Daneryd 

 
13.30–14.30  Panel med svenska politiker 
 

 Jonas Andersson, Regionråd VG-region (fp) 

 Helene Hellmark Knutsson, Stockholms Läns Landsting (s) 

 Anders W. Jonsson, Socialutskottet, Riksdagen (c) 

 Staffan Werme, Kommunalråd, Örebro (fp)  

 
14.30-15.00 Kaffe 
 
15:00 – 16:00 Panel med deltagare från det svenska hälso- och 
 sjukvårdssystemet 
 

 Anders Blanck, VD, LIF (Läkemedelsindustriföreningen) 

 Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet 

 Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv 

 Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal 

 Karin Träff Nordström, ordförande, SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) 

 Martin Ärnlöv, VD, Bräcke Diakoni 

 
Avslutnings - session 16.00 – 16.45 Kommentarer, avslutning 
Moderatorer: Prof. Richard Saltman, Doc. Ulrika Winblad samt Dr. Peter Daneryd  
 
16.00–16.30   Kommentarer på de svenska panelernas inspel 
 

-  John Appleby 
-  Robyn Tamblyn 
-  Josep Figueras 

 
16.30–16.45 Avslutning 
 
                     Thorbjörn Larsson 
 
 16.45 Mingel med dryck och något enkelt att äta.  
 

Varmt välkomna! 
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Internationella gäster 
 
Dr. John Appleby 

John Appleby has been Chief Economist at The King’s Fund in London since 1998. He has worked in the 

National Health Service in Birmingham and London, and as senior lecturer at the universities of 

Birmingham and East Anglia. 

John has published widely on a range of health care finance and economic issues in books, academic 

journals, reports, magazines and newspapers. He contributes regularly to the British Medical Journal on 

economic issues. John has also acted as an adviser to the UK government and parliament in various 

capacities. 

As well as his post at The King’s Fund, John is a Visiting Professor at the Department of Economics at City 

University, where he teaches and carries out joint research with colleagues in the City Health Economics 

Centre. 

Professor Robyn Tamblyn 

Robyn Tamblyn is a Professor in the Department of Medicine and the Department of Epidemiology and 

Biostatistics at McGill University. She is a James McGill Chair, a Medical Scientist at the McGill University 

Health Center Research Institute, and the Scientific Director of the Clinical and Health Informatics 

Research Group at McGill University. Since 2011, she has been Scientific Director of the Institute for 

Health Services and Policy Research at the Canada Institutes for Health Research in Ottawa. 

Dr Tamblyn's ground-breaking research on educational outcomes has elucidated important relationships 

between health professional training, licensure and practice that have subsequently guided 

credentialing policies. Her work on prescription drug use, its determinants, and computerized 

interventions to improve drug safety (MOXXI) have been recognized internationally. She leads a CIHR-

funded team to investigate the use of e-health technologies to support integrated care for chronic 

disease, and co-leads a Canadian Foundation for Innovation Informatics Laboratory to create advanced 

technologies to monitor adverse events in populations and create new tools to improve the safety and 

effectiveness of health care.  

Dr. Josep Figueras 

Josep Figueras is co-founder and Director of the European Observatory on Health Systems and Policies 

in Brussels. He is one of Europe’s best known analysts of health system structure and development.  He 

is a member of several advisory and editorial boards and has served as advisor to the European 

Commission, the World Bank, and in more than forty countries within the European region and beyond. 

He is member of APHEA board of accreditation; honorary fellow of the UK faculty of public health 

medicine, has twice been awarded the European Healthcare Management Association Prize, and in 2006 

received the Andrija Stampar Medal for service to public health in Europe.  

His research focuses on comparative health system and policy analysis and he is editor of the European 

Observatory series published by Open University Press. He has published several volumes in this field, 

the last two: Health systems, health and wealth: assessing the case for investing in health systems 

(2012) and Health professional mobility and health systems (2011). Trained as a physician in Spain, he 

also holds a Ph.D. in health economics from London School of Economics, and is a visiting lecturer at 

Imperial College Tanaka School of Business. 
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Panel med svenska politiker 
Jonas Andersson, Regionråd VG-region (fp) 
Regionråd för Folkpartiet liberalerna i Västra Götalandsregionen. Ordförande i hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Helene Hellmark Knutsson, Stockholms Läns Landsting (s) 
Helene Hellmark Knutsson är socialdemokratiskt finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns 
landsting. Innan dess var hon kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg i nio år. 

Anders W. Jonsson, Social Utskottet, Riksdagen (c) 
Barnläkare och riksdagsledamot. 

Staffan Werme, Kommunalråd Örebro (fp)  
Folkpartistiskt kommunalråd i Örebro. Frisinnets väktare i Folkpartiet. 

Panel med deltagare från det svenska hälso- och sjukvårdssystemet 
Anders Blanck, LIF  
VD för LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Civilekonom (Handelshögskolan) med ett förflutet som 
Departementsråd och chef för Hälso- och sjukvårdsenheten på Socialdepartementet. Sitter i styrelsen 
för Karolinska Institutet, Institutet mot Mutor och Swecare, samt i Executive Committee för den 
Europeiska läkemedelsfederationen EFPIA. Brinner för alla patienters rätt till en innovativ vård av högsta 
kvalitet. 

Anne Carlsson, Reumatikerförbundet 

Ordf. i Reumatikerförbundet sedan 9 år tillbaka, varit såväl anställd som politiker i offentlig 
sjukvård. Varit genom Reumatikerförbundet ägare till ett privat sjukhus, Spenshult, och 
därmed ingått i styrelsen. Brinner för forskning och sjukvårdsfrågor, jämlik vård, 
patientsäkerhet samt hur vi fördelar och använder sjukvårdens resurser.  

Anders Morin, Svenskt Näringsliv 
Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Anders Morin har särskilt drivit 
frågor om ökad kvalitetsredovisning, förbättrad produktivitet samt valfrihet och konkurrens inom 
vården. Anders Morin har också skrivit rapporter och böcker på nämnda områden. 

Kristina Mårtensson, Kommunal 
Civilekonom och samhällspolitisk chef på Kommunal. Kommunal som har över 500 000 medlemmar, 80 
procent kvinnor, största medlemsgruppen inom äldreomsorgen och 20-25 procent anställda i privat 
sektor. 
Min ”mission” är att visst finns det utamningar men vi kan hantera ekonomiskt att andelen som blir 
äldre blir fler och att vi kan behandla fler sjuka. Detta är i grunden positivt och vi är smarta att klara den 
utmaningen om vi vill  men då krävs att vi stärker professionen i verksamheterna. 

Karin Träff Nordström, SFAM 
Allmänläkare med brokig bakgrund som sjuksköterska, halvfärdig patolog, grön kommunpolitiker och 
facklig företrädare. Som entreprenör drivit två vårdcentraler i privat regi. Ordförande i Svensk Förening 
för Allmänmedicin och sedan i maj 2013 divisionschef inom Skånes Universitetssjukvård med ansvar för 
primärvård, geriatrik och minnesklinik. Ser samarbete som nyckeln till en patientcentrerad hälso- och 
sjukvård - mellan huvudmän, specialiteter och yrkesgrupper. 

Martin Ärnlöv, Bräcke Diakoni 
VD/direktor för Bräcke Diakoni – en av Sveriges största non profit-utförare inom Vård & Omsorg. Martin 
Ärnlöv är även vice ordförande i Famna samt styrelsemedlem i Ersta Sköndal Högskola. 

”Hur kan olika aktörer samverka för samhällets och den enskilda människans bästa” 
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Värdar/moderatorer:  
 

Thorbjörn Larsson (thorbjörn.larsson@vardal.se) 
Thorbjörn Larsson är en av initiativtagarna till Forum för Health policy samt är ordförande i Forums 
styrelse. Thorbjörn är också VD för Vårdalstiftelsen. 

Richard Saltman (RSALTMA@emory.edu) 
Richard Saltman är en av initiativtagarna till Forum för Health policy samt Professor of Health Policy and 
Management, Emory University och The European Observatory on Health Policies and Systems. 

Ulrika Winblad (ulrika.winblad@pubcare.uu.se) 
Ulrika Winblad har en grundläggande utbildning i statsvetenskap. Ulrika är med.dr. och docent i 
Socialmedicinsk forskning och verksam vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 
Universitet och bitr. forskningsgruppsledare för dess forskargrupp för Hälso- och sjukvårdsforskning. 
Ulrika Winblads forskning är främst inriktad på frågor om vårdens och omsorgens styrning och 
organisation samt patientens ställning inom vården 

Peter Daneryd (peter.daneryd@vardal.se) 
Peter Daneryd är sedan hösten 2013 projektledare för Forum för Health Policy och har nyligen gått 
vidare från en befattning som hälso- och sjukvårdsspecialist hos Ernst & Young AB till att vara forskare 
samt fristående konsult inom hälso- och sjukvård, omsorg och lifescience. Peter har en mångårig 
bakgrund som kirurg med inriktning mot onkologisk kirurgi samt palliativ vård såväl i forskning som 
kliniskt arbete. Han har varit verksamhetschef, medicinsk utvecklingsstrateg, chefläkare, chef för 
utvecklingsstab samt medicinsk rådgivare.  

 

 

 

 

  

mailto:RSALTMA@emory.edu
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Utvärdering  - Hjälp oss att utvecklas!  

 

Fyll i, riv av och lämna in. 

Tack på förhand! 

 

Vad uppskattade du med dagens workshop och varför? 

 

 

 

 

 

 

 

Vad kan vi förbättra till nästa workshop? 


