Utbildningsdag om svenska hälso- och
sjukvårdssystemet – korta informativa och
inspirerande presentationer!
Särskilt fokus på coronapandemins effekter
Den 4 maj 2021 – 09.30-14.30 - Webbinarium – Kostnadsfritt

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och
kvalitet ut? Hur bra är olika sjukvårdssystem? Läkemedel? Patientens
rättigheter? Samordnad vård? Hur väl har Sveriges Corona-strategi fungerat?
Forum för Health Policy, https://healthpolicy.se är en oberoende tankesmedja med syfte att
driva på och utveckla vård och omsorg. Förbättring av vård och omsorg underlättas med högre
medvetenhet och kunskap om hur systemen fungerar.
Utbildningen vänder sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom
hälso- och sjukvård och omsorg, Forum för Health Policys medlemsorganisationer samt
till politiker och tjänstemän. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och
innovation. Utbildningsdagen är kostnadsfri. Se program nedan.
För anmälan:
Klicka på länken eller kopiera och klistra in den i din webbläsare:
https://forms.gle/tsbCEcBKvmbQ7kbN7

Forum för Health Policys utbildningsdag 4 maj 2021 - Program
Välkommen och syfte med utbildningsdagen - 09.30-09.40
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, vd Tiohundra, läkare, docent.
Patientens rättigheter - chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen? - 09.40-10.00
Inger Ros, styrelseledamot Forum för Health Policy, ordförande i Riksförbundet HjärtLung, sitter
i regeringens Patientråd samt regeringens funktionshinderdelegation 2020-2021.
Hälso- och sjukvårdssystemet, struktur, finansiering – 10.00-10.20
-lärdomar vi kan dra av pandemin ur ett systemperspektiv
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy. Catharina har bland annat ett förflutet
som innovationsdirektör i SLL, hon har även erfarenhet av styrning och ledning och många års
erfarenhet av effektivitetsgranskning från Riksrevisionsverket.
Ekonomi, produktivitet och kvalitet i svensk vård och omsorg 10.20-10.40
Anders Morin, vice ordf Forum för Health Policy, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt
Näringsliv
Paus 10.40-11.00
Olika länders agerande i Corona-pandemin – 11.00-11.20
Ulrika Winblad, Professor i hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet, ledamot i Forum
för Health Policys forskarnätverk
Coronakommissionen – resultat – utmaningar - 11.20-11.40
Göran Stiernstedt, ledamot i Coronakommissionen kommenterar kommissionens resultat och
pågående utredning
Går det att samordna vård och omsorg – exemplet Tiohundra - 11.40-12.00
Hur påverkar pandemin Tiohundra?
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, vd Tiohundra, läkare, docent
Lunchpaus 12.00-12.30

Digitalisering i vård och omsorg - vad händer? – 12.30-12.50
Nasim Farrokhnia, chefsläkare och operativ chef (COO) Mindler, ordf. i Forums forskarnätverk
Läkemedelssystemet i Sverige: prissättning, subvention, utvärdering mm - 12.50-13.10
-Pandemins påverkan på läkemedelsbranchen
Anders Blanck, VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Framtidens hälso- och sjukvård – 13.10-13.30
Stefan Fölster, docent, författare, debattör. Stefan har skrivit flera böcker och artiklar om hälso –
och sjukvårdens framtid.
Politiker som styr hälso- och sjukvården från riksdagen och regionen – 13.30-14.00
Tankar och reflektioner kring styrning av vården
Camilla Waltersson Grönwall (m) – ledamot i Socialutskottet i riksdagen
Vivian Macdisi (s) – regionråd Region Uppsala
Avslutning – vill du veta mer? 14.00-14.20
Peter Graf och Catharina Barkman

Praktiskt:
Dagen genomförs helt digitalt och alla anmälda kommer att få information med länk m.m. till
den epost-adress som angetts i anmälningsformuläret.

För anmälan:
Klicka på länken eller kopiera och klistra in den i din webbläsare:
https://forms.gle/tsbCEcBKvmbQ7kbN7

