Forum för Health Policys utbildningsdag 15 maj – lästips!
Vill du stå med på Forums utskickslista? Fyll i dina uppgifter här.
Vi rekommenderar Forum för Health Policys bloggbok, en guldgruva av kunskap. Där
finns alla bloggar samlade fram till december 2019, strukturerade under olika områden.
Alla Forums bloggar och rapporter finns på www.healthpolicy.se
Lästips med länkar återfinns nedan under respektive programrubrik.
Patientens rättigheter – chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen? Anne
Carlsson
•

Lag utan genomslag. Utvärdering av patientlagen 2014-2017. Myndigheten för
Vårdanalys. Rapport 2017:2

•

Patientriksdagen. Rapport 2019

•

Patientlagen. Chimär eller verklighet. Blogg till Forum för Health Policy

Hälso- och sjukvårdssystemet – struktur, finansiering, Catharina Barkman
• Vem styr hälso- och sjukvården, Forum för Health Policy, 2019
•

Effektiv vård, SOU 2016:2 Göran Stiernstedt

•

”Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem”, Blogg till Forum,
Anders Morin och Bettina Kashefi.

•

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. SOU 2020:19

•

Primärvården i Europa Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys 2017

•

Privata sjukvårdsförsäkringar – nyttor och risker. Myndigheten för Vård och
Omsorgsanalys 2020

•

Hälso- och sjukvårdsutgifternas utveckling i Sverige, IHE 2019

•

Lösningen är enklare än vi tror. Om Borgholmsmodellen i primärvården.

•

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. SOU 2020:19

•

Värdebaserad vård för patientens skull. Blogg till Forum för Health Policy

•

Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård. 2019:8

Ekonomi, produktivitet och kvalitet i svensk vård och omsorg, Anders Morin
•

Ekonomirapporten, maj 2020. SKR

•

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019. Öppna jämförelser SKR

•

”Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem”. Blogg till Forum.
Anders Morin och Bettina Kashefi.

•

Svenskt akutsjukhus har lägst produktivitet i Norden. DN Debatt 2015. Clas
Rehnberg

Går det att samordna vård och omsorg – exemplet Tiohundra, Peter Graf
•

En sammanhållen effektiv vård och omsorg. Visst går det?! Forum för Health
Policy 2017

•

En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård. Tiohundra Norrtälje

Digitalisering i vård och omsorg – vad händer? Nasim Farrokhnia
• ”Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården” Av Mårten
Blix och Charlotte Levay 2018:16
•

”Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen”.
Debattartikel i Dagens Medicin av Catharina Barkman och Peter Graf

•

”En guldgruva av kunskap – tänk -och läsvärt så in i Norden”, kapitlet om
Digitalisering. Forum för Health Policy.

•

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården. Nasim Farrokhnia

•

”Digitala vårdmöten med läkare” Jönköping Academy. Felicia Gabrielsson-Järhult,
Kristina Areskoug-Josefsson, Peter Kammerlind

Framtidens hälso- och sjukvård, Björn Arvidsson
• Hur kan vi ordna bort trösklar för innovation. Björn Arvidsson.
•

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid. Institutet för framtidsstudier

•

Förbjuden framtid. Den digitala kommunen

Psykisk ohälsa
• För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90.
Kerstin Evelius.
•

“Vi behöver en New York plan mot psykisk ohälsa”. SvD 2019-04-18 av Barkman,
Graf och Lindencrona.

•

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid. Uppdrag psykiska hälsa

•

Statistik Psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten

•

Stödlista: psykisk hälsa i kristid

Läkemedel
• ”Läkemedelskostnader i perspektiv”. Blogg till Forum 2018-01-11. Anders Blanck
•

Monopol hade inte löst brist på läkemedel, Johan Waller, Sveriges
Apoteksförening

•

Tydligare ansvar och regler för läkemedel. SOU 2018:89

•
•

Hitta mer information om läkemedel här:
https://www.lif.se
https://www.lakemedelsverket.se/sv

Olika länders agerande i Corona-pandemin, Artiklar av professor Ulrika Winblad
• https://www.cambridge.org/core/blog/2020/04/16/swedens-response-to-thecoronavirus-pandemic/
•

https://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-andlaw/hepl-blog-series-covid19-pandemic

•

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/involvera-experter-paaldrande-for-att-skydda-aldre-mot-covid-19/

•

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/K3mKwM/alder-ska-inte-styra-vem-somfar-vard

Detta var ett urval av artiklar och rapporter.
Följ gärna Forum för Health Policy på social media!
Tack för att du deltog i Forums utbildningsdag den 15 maj 2020.
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