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Ordförande har ordet
Det krävs ett paradigmskifte i vård och
omsorg för att klara dagens och framtidens utmaningar. Att bara fortsätta i
gamla hjulspår fungerar inte längre.
Det finns många personer och organisationer med goda idéer och en stark
drivkraft att förbättra hälsa, vård och
omsorg. För att nå full effekt av den utvecklingskraften krävs att vi talar med
varandra, utbyter idéer och samarbetar.
Forum för Health Policy är en plattform
och neutral arena för möten och utbyten
mellan olika aktörer, i syfte att uppnå en
bättre hälsa, vård och omsorg för alla.
Jag är mycket glad och stolt över att vara
ordförande för denna viktiga verksamhet som växer för varje år som går.
Vid slutet av 2018 består föreningen av 17
engagerade och kunniga medlemsorganisationer och fler är på väg in.
I denna rapport för åren 2014-2018
presenteras inblickar från Forum för
Health Policys omfattande verksamhet.

På våra seminarier och workshops
diskuterar vi utmaningar och lösningar,
ofta med internationella exempel och
talare. Det kan handla om den grundläggande frågan att göra vård och omsorg
mer personcentrerad och att förbättra
samordningen. Digitaliseringens potential
och en effektiv vård och omsorg är andra
exempel på strategiska områden som vi
lyfter.
Rapporter med policyrekommendationer
publiceras löpande.
Forums forskarnätverk, som består av en
bredd av forskare inom olika områden,
bidrar med kunskap - genom bloggar,
artiklar, föredragningar mm.

"

Forum för Health Policy är en viktig
plattform för gränsöverskridande
diskussioner om vårdens och omsorgens framtid
- en plats för samtal om att utveckla styrningsmodeller, att finna inspiration av goda exempel
från andra länder och föra meningsfull dialog
kring brukarmakt, valfrihet, kvalitetsutveckling
och effektivt resursutnyttjande.
Anders Morin, Svenskt Näringsliv, vice ordförande Forum för Health Policy

"

På Forums gästblogg publiceras inlägg
om viktiga ämnen utifrån olika perspektiv. Skribenterna kan t.ex. vara patientrepresentanter, vårdgivare, forskare eller
företagare.
På studieresor får vi inspiration och
stärker våra internationella nätverk och i
Almedalen deltar vi i debatten på hemmaplan genom arrangemang av seminarier
som varit mycket välbesökta.
Om detta och mycket mer kan du läsa här.
Peter Graf

Peter Graf, Ordförande Forum för Health Policy
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Varför behövs tankesmedjan
Forum för Health Policy?
Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård. Vi är experter på att rädda liv och
sätta in snabba insatser när läget är akut. De medicinska resultaten är mycket goda och
förbättras ständigt inom flera områden, till exempel cancer-, stroke- och hjärtsjukvården.
Samtidigt finns stora brister som vi måste adressera omedelbart. Kommuner och
regioner/landsting står inför svåra utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen.
Redan nu märks svårigheterna att möta de ökande behoven genom personalbrist och
växande köer i sjukvården.
Vården är inte rättvis. Det finns stora skillnader i medicinska resultat mellan våra
regioner/landsting och sjukhus. Bostadsadress eller socioekonomisk bakgrund ska inte avgöra kvaliteten på den vård du får. Den vård de multisjuka
erbjuds i dag är alltför fragmenterad. Här behövs kontinuitetsvård, med sammanhållna
vårdkedjor och personal som lär känna patient och närstående.
Hur kan vård och omsorg utvecklas och förbättras? Vilka åtgärder fungerar? På samma sätt
som det är självklart att den kliniska medicinska delen av hälso- och sjukvården baseras
på kunskap och vetenskap bör vi bättre underbygga beslut som rör vårdens styrning och
organisation med kunskap. Därför behövs Forum för Health Policy, en ledande tankesmedja, för att bidra till utveckling och innovation i vård och omsorg.
Forum för Health Policy är en plattform där patienter, politiker, vårdgivare,
företagare, entreprenörer och andra engagerade gemensamt kan föra en kunskapsbaserad diskussion. Vi vill bidra till en idémässig mångfald som underlag för bättre
och mer väl underbyggda beslut.
Forum för Health Policy drivs som en opolitisk ideell
förening med syfte att stimulera utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg. Tillsammans har
styrelsen, kansliet och medlemmarna en fantastisk
kunskap och ett engagemang och ju fler vi är desto
starkare blir vår röst till gagn för patienter, personal
och skattebetalare.
Catharina Barkman,
Project Director, Forum för Health Policy
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Ett politiskt beslutsfattande
baserat på vetenskap - är det
möjligt?
Inom hälso- och sjukvården finns sedan länge en strävan efter att diagnostik och
behandling i så stor utsträckning som möjligt skall bygga på vetenskapliga belägg.
Sjukvårdens organisatoriska utformning baseras dock på politiska beslut som bara i
begränsad utsträckning bygger på evidens. Vad beror detta på? Och är ett mer evidensbaserat politiskt beslutsfattande möjligt?
Sjukvårdspolitiker behöver ta hänsyn till olika, ofta motstridiga, värden och målsättningar för hälso- och sjukvården. Utöver att eftersträva mål såsom kostnadseffektivitet,
tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet behöver regionerna även ta hänsyn till att de utgör en stor arbetsgivare, vilket innebär att exempelvis sysselsättningspolitiska aspekter kan
behöva vägas in i ett slutgiltigt beslut om att till exempel lägga ner ett lokalt sjukhus. Vidare ska politiken även spegla allmänintresset, vilket inte alltid stämmer överens med vad
som kan anses som vetenskapligt bäst.
Kopplingen mellan forskning och policy är inte heller alltid så glasklar som man hade
önskat. Orsakssambanden inom organisatorisk evidens är ofta mindre tydliga och
svårare att isolera från kontexten, jämfört med klinisk evidens. Vad gäller frågor om hur
hälso- och sjukvårdssystemet ska organiseras i stort, t.ex. avseende ersättningssystem
eller ansvarsfördelning, kan evidens vara ännu svårare att åstadkomma då sådana frågor
är väldigt kontextberoende. Detta gör det troligt att många politiker upplever det som
svårt att agera utifrån gällande evidensläge.
Sammantaget kan ett mer evidensbaserat beslutsfattande vara eftersträvansvärt även
gällande politiskt beslutsfattande, men det krävs en medvetenhet om att forskningen inte
alltid är tillräcklig för att utgöra evidens i en medicinsk bemärkelse. Dessutom måste
politiker ofta se evidens som en bland flera olika bevekelsegrunder för beslut.
Genom att tillgängliggöra forskningen, och skapa ökad förståelse för dess möjligheter och
begränsningar, torde den trots detta kunna ge viktig vägledning i politiska beslut i större
utsträckning än idag. I detta avseende spelar Forum för Health Policy en viktig roll som
samverkansarena och mötesplats.
Ulrika Winblad, medlem i Forum för Health Policys forskarnätverk och
professor i socialmedicinsk forskning vid Uppsala Universitet.
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Kvalitet & Effektivitet i vård och omsorg
Utformningen av en hälso- och sjukvård
med hög effektivitet och kvalitet är en
nyckelfråga. En effektiv hälso- och sjukvård
och omsorg skapar bättre förutsättningar
för forskning, utveckling och innovation
och är nödvändig för att klara de demografiska utmaningarna.

Fokusområden
År 2017 fattade styrelsen beslut om tre fokusområden för Forums verksamhet efter en
diskussion med föreningens medlemmar. De tre områdena rymmer frågor som är
avgörande för en väl fungerande hälso- och sjukvård och omsorg. De är tätt sammanlänkade och beroende av varandra för största möjliga effekt.
De tre områdena är;

• Kvalitet & Effektivitet i vård och omsorg
• Personcentrerad vård & omsorg
• Innovation & Digitalisering

8

Utifrån detta perspektiv har det varit
särskilt intressant att följa den strukturomvandling som pågår i Sverige både vad
gäller en god och nära vård men även den
snabba digitala utvecklingen som påverkar
systemet.
Forum har arrangerat flera möten med
fokus på en mer produktiv och effektiv
sammanhållen vård, till gagn för såväl
patienter och brukare som för systemet
i stort. 2017 arrangerades t.ex. en stor
workshop med titeln En effektiv sammanhållen vård och omsorg, som över 100
personer deltog i. Workshopen mynnade
ut i en policy brief som fått stor spridning.

Frågor som Forum bevakar inom
detta område:
• Hur kan effektivitet och kvalitet
stärkas inom hälso- och sjukvård
och omsorg?
• Hur kan förebyggande insatser
på alla vårdnivåer etableras för att
förbättra folkhälsan?
• Vilka faktorer spelar en
avgörande roll för management och
styrning av en framgångsrik hälsooch sjukvård?
• Hur väl fungerar dagens
finansieringsmodeller?
• Hur ser gränserna ut för det
offentliga åtagandet i framtiden?

9
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Personcentrerad vård & omsorg
Hälso- och sjukvården och omsorgen idag
är ofta fokuserad på olika enskilda sjukdomstillstånd och har alltför lite tonvikt
på individen.

Frågor som Forum bevakar inom
detta område:

Forums patientföreningar lyfter fram att
individen på allvar måste tillåtas bli en
medaktör som ges verktyg att efter egen
förmåga ta kontroll över sin hälsa och
vård. Patienters aktiva delaktighet i vården
ger enligt forskningen dessutom större
chans till bättre resultat. Det är av särskild
vikt att multisjuka har en smidig vårdkedja med hög kontinuitet. På det sättet
sparas lidande och stora kostnader.

• Hur skapas en koordinerad vård
och omsorg med individens behov i
centrum?
• Hur kan patienten bli en aktiv
medaktör i sin egen vård och
behandling?
• Hur kan olika huvudmän ta ett
gemensamt helhetsansvar för
patienter och brukare?
• Hur kan goda exempel spridas?

Det saknas ett helhetsperspektiv i vården,
vilket märks då äldre och multisjuka
patienter inte sällan ”bollas runt”
mellan olika vårdgivare utan ett samordnat
ansvarstagande. Det finns ett stort behov
av smidigare vårdflöden både inom och
mellan enheter, mellan vårdgivare och
mellan olika huvudmän, vilket som en rad
patientföreträdare lyft i inlägg på Forums
gästblogg.

Innovation & Digitalisering
För att möta de stora utmaningar inom
hälso- och sjukvården är det nödvändigt
att tänka och göra nytt. Nyskapande tjänster, produkter och arbetssätt eller nya sätt
att organisera sig och bedriva verksamhet
på behövs för att använda skattemedel mer
effektivt och för att möta patienters och
invånares behov.
Digitaliseringen är en kraftfull utveckling som bidrar till nya möjligheter
såsom vård online, nya beslutsstöd och
utvecklade journalsystem mm. Det ger
även förutsättningar för egenvård, ökat
patientinflytande, verksamhetsutveckling,
förändringsledning och kulturförändring.
Samtidigt är utvecklingen inom landsting
och regioner alltför långsam. Hindren för
innovation, där digitalisering är en stor
del, är fortfarande för höga.
Forum har arrangerat flertalet aktiviteter
på detta tema, med såväl svenska som
internationella aktörer. Ett exempel var
en stor konferens på temat hinder och

10

möjligheter för innovation, som
arrangerades tillsammans med
Nederländerna och Schweiz.

Frågor som Forum bevakar inom
detta område:
• Hur kan digitalisering/eHälsa
implementeras för att skapa största
möjliga nytta till gagn för
patienterna och vården?
• Hur påverkar digitaliseringen
hälso- och sjukvårdsystemet som
helhet?
• Vilka hinder/utmaningar finns
för en framgångsrik digitaliseringsutveckling?
• Hur bör ett sjukvårdssystem bäst
utformas för att främja innovationer och ny teknik?
• Vilka är de avgörande drivkrafterna?
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Aktiviteter & Events

"
Genom att erbjuda en neutral plattform för möten vill Forum stimulera till en aktiv och
öppen dialog, nätverkande och spridning av kunskap mellan olika aktörer i hälso- och
sjukvården och omsorgen.
Föreningens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett mer forsknings- och faktabaserat
beslutsfattande, vilket bland annat görs genom att sammanföra forskare och beslutfattare.
Minst lika viktigt är dock att skapa möten mellan andra aktörer såsom patienter, invånare,
politiker, företag och vårdgivare. Det är genom de prestigelösa och kanske ibland oväntade
mötena som förståelse för varandras perspektiv ökar vilket i sin tur skapar förutsättningar
för innovativa lösningar på komplexa problem. De fysiska träffarna, såsom workshops,
seminarier och rundabordssamtal, utgör därför grundstommen i Forums verksamhet.
Det är dessutom ofta med utgångspunkt i diskussionerna från dessa träffar som policy
briefs och policyrekommendationer tas fram inom valda temaområden.
Medlemmarna har en aktiv roll i att ge förslag på och lyfta viktiga ämnen att ta upp
vid dessa träffar. Rundabordssamtalen genomförs oftast i samarbete med någon av
medlemmarna och Forum har arrangerat ett antal mycket välbesökta seminarier i
Almedalen i nära samarbete med medlemmarna.

Det är alltid lika lärorikt och
inspirerande att delta i de aktiviteter och
nätverk som Forum erbjuder där forskare,
beslutsfattare, verksamhetsföreträdare och
näringsliv kan träffas och på djupet diskutera
hälso- och sjukvårdens utveckling och komplexitet ur ett lednings och styrningsperspektiv med
ett tydligt framtidsfokus där patientperspektiv,
effektivitet och kvalitet är centralt.
För mig som sjukvårdspolitiker och beslutsfattare betyder Forum för Health Policy
väldigt mycket.

Vivianne Macdisi
Regionråd Region Uppsala och ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse

"

Att lära av och få inspiration från internationella exempel och experter är viktigt. Internationella talare bjuds ofta in till Forums workshops och seminarier. Åren 2015 och 2018
arrangerades dessutom två studieresor, till Nederländerna respektive Storbritannien.
Nedan följer en översikt av de aktiviteter som arrangerats 2014-2018.
Symbolbeskrivningar:

Seminarium/
Workshop

12

Rundabordssamtal

Studieresa

Frukostssamtal
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2018

2-4 juli

Almedalen 2018
Arrangemang av två seminarier:
2 juli: Parallella världar eller gemensam utveckling
– kan och vill politikerna leverera hälso- och sjukvård som
motsvarar medborgarnas förväntningar?

31 Januari

Den Nära Vården

26-27 april

Studieresa till England

Studieresa till London för att lära av tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation, samt inspireras av den sjuksköterskeledda
kliniken Cuckoo Lane Practice och nätvårdsbolaget Babylon Health.
Rundabordssamtal med särskilt inbjudna Göran
Stiernstedt (utredare), Anna Nergårdh (utredare) och
Emma Spak (SKL), i syfte att diskutera utvecklingen av
den nära vården. Som värd för kvällen stod Cambio.

4 juli: Högt flygande planer och lågt hängande frukter
– digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden.

15 november

Den Nära Vården vad händer nu?

Rundabordssamtal med syftet att ge inspel till Anna Nergårdhs utredning om
en Samordnad Utveckling för God och
Nära Vård. Särskilt inbjudna var utredare
Göran Stiernstedt och Anna Ingmanson
(HSF, SLL). Som värd för kvällen stod
Riksförbundet HjärtLung.

7 mars

Innovation in Health care

2 oktober

Vård online
Workshop om de digitala vårdmötena; Hur kan vi utnyttja
möjligheterna med den nya tekniken för att sätta patienten
i centrum? Vilka är utmaningarna? Hur påverkas hela vårdoch omsorgssystemet?

21 maj

Fokus framåt

Diskussion för medlemmar
och forskarnätverk om Forums
verksamhet och viktiga health
policy frågor att fokusera på.
Som värd för kvällen stod
Roche.
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Seminarium i samarbete med Nederländernas och Schweiz
ambassader och handelskammare, med temat ”Successes and
barriers for innovation in healthcare – what can we learn from
three different healthcare systems?”. Programmet innehöll
talare från samtliga tre länder. Som värd för eftermiddagen stod
Nederländernas ambassad.

28 september

Politikersamtal

18 december

Evidensbaserad
policy - varför är
det så svårt?
Inför valet 2018 arrangerades en viktig politisk framtidsdiskussion om vården och omsorgen, där en representant från
varje parti medverkade. Moderator var Nedjma Chaouche.
Som värd för samtalet stod LIF.

Frukostsamtal för Forums forskare
och medlemmar med särskilda inspel från forskarna Ulrika Winblad (UU) och Mats Brommels
(KI). Som värd för morgonen stod
Svenskt Näringsliv.
15
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2017

4 maj

7 mars

En effektiv
sammanhållen vård
och omsorg
Rundabordssamtal som arrangerades som uppföljning på den workshop som hölls den 13/2.
Syftet med träffen var att kvalitetssäkra och
diskutera de fem rekommendationer som
tagits fram med utgångspunkt i workshopdiskussionerna. Som värd för kvällen stod Vårdförbundet

Forum för Health Policy 2014-2018

Health Policy
development
during Trump
- what can we
expect?

Seminarium i samarbete med Svensk Socialmedicinsk
Förening (SSF). Huvudtalare var Georges Benjamin, chef för American Public Health Association
(APHA)– USAs ledande medlemsorganisation för
prevention och folkhälsa. Georges föredrag handlade
om USAs hälso- och sjukvårdssystem, Affordable Care
Act (Obama care) och de förändringar som Trumpadministrationens hälso- och sjukvårdspolitik kan
innebära.

Rundabordssamtal kring frågan “Hur kan vi arbeta för
en användardriven och användarcentrerad hälso- och
sjukvård utifrån olika nivåer – i verksamheten (medarbetare/patient/anhörig), på lednings/tjänstemannanivå
och på politikernivå?
Som värd för kvällen stod Stockholms Sjukhem.

Frukostseminarium på temat digitalisering i hälso- och sjukvården. Morgonen bjöd
på en blandning av den senaste forskningen
inom digitalisering, två konkreta exempel, en
presentation av digitaliseringsarbetet inom
Stockholms läns landsting och en dynamisk
paneldiskussion mellan politiker, myndighetsföreträdare, foskare och unga patientrepresentanter. Som värd för morgonen stod
Vinnova.

Vad kan Sverige lära av
Nederländerna och Schweiz?

En effektiv sammanhållen vård och
omsorg

21 maj

Framtidsfrågor

16

Användarcentrering &
tjänstedesign

Digitalisera för en
bättre vård och vardag

26 september

13 februari

Workshop med rekordstort antal deltagare (över 100 personer) som tillsammans fick diskutera fem föreslagna rekommendationer för en mer sammanhållen vård och omsorg. Diskussioner varvardes med presentationer av
goda exempel.

24 augusti

19 december

Middag för medlemmar,
forskare och särskilt inbjudna. Syftet var att ha en
strategisk diskussion kring
framtida intressanta health
policy frågor, bl.a. utvecklingen mot en mer personcentrerad vård, ”från organisation till person”. Värd för
kvällen var LIF.

Seminarium i samarbete med Nederländernas och Schweiz
ambassader och handelskammare. I internationella jämförelser ligger Nederländerna och Schweiz i topp vad gäller
effektivitet och resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Vad
gör de annorlunda, och vad kan vi lära av dem? Programmet
bjöd på talare från samtliga tre länder. Som värd för eftermiddagen stod Nederländernas ambassad.

5 oktober

Samtal medlemmar
och forskare
Syftet med kvällen var att samla både
gamla och nya medlemmar, forskare
samt styrelse och kansli för att tillsammans diskutera vilka frågor och
teman som är intressanta och viktiga att
lyfta det kommande året. Som värd för
kvällen stod Svenskt Näringsliv.
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2016
10 februari
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21 september

Big Data, Small Data and My Data
- the future role of patient information

Den svåra balansen mellan
ekonomi och etik
Vid denna workshop gjordes en jämförelse mellan England
och Sverige vad gäller förmågan att kan kombinera etik med
ekonomisk resursfördelning. Brittiska som svenska experter var
inbjudna för att diskutera denna svåra balans mellan ekonomi
och etik. Vad kan vi lära av den svenska och den engelska erfarenheten om kostnad, resultat och jämlikhet?

Med Estland som internationellt exempel diskuterades nuvarande och framtida
möjligheter, men också risker ur ett integritetsperspektiv, med användningen av digital
vårdinformation i svensk hälso- och sjukvård.

3 november

19 maj

Hur kan sjukvård och omsorg
samordnas bättre?

Denna workshop syftade till att identifiera strategier för att förbättra
samordningen i svensk vård och omsorg. Diskussionerna utgick från ett
tydligt patient- och brukarperspektiv och som plattform för diskussionen
användes ett nytt ramverk som presenterats i en rapport från Vårdanalys.

18

Ung och anställd i
vården
Hur skapas en attraktiv arbetsplats för en
ny generation vård- och omsorgspersonal?
Vilka förväntningar och önskemål har de? Hur
skapas karriärvägar och möjligheter till vidareutveckling? Hur bryts gamla strukturer?
Dessa frågor diskuterades vid ett frukostseminarium som representanter för yngre och
blivande läkare och sjuksköterskor deltog i.
Som värd för morgonen stod Vision.

16 november

Digitalisering i
primärvården

Kan digitaliseringen göra primärvården mer
patientfokuserad och mer effektiv?
Denna fråga diskuterades vid seminariet, som
lyfte goda exempel från såväl Sverige (region
Halland) som internationellt (Israel).
19
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2015
9-10 Februari

Studieresa till Holland
Under två dagar i februari genomfördes en studieresa till Holland med fokus på innovativ äldreomsorg.
Resan innehöll bl.a. besök till den holländska organisationen Saffier de Residentie som driver äldreomsorgsboenden utifrån filosofin att ge en omsorg baserad på
de boendes egna önskningar och behov. Resan innehöll även ett möte med experter från National Center
of Expertise in long term care, en stiftelse med ca 125
medarbetare, många forskare, vars uppgift är att inspirera till utveckling och följa spännande projekt inom
äldreomsorgen i Holland.

Forum för Health Policy 2014-2018

29 juni - 2 juli

Almedalen 2015

11 februari

Under Almedalsveckan 2015 arrangerades fyra paneldebatter med titlarna:
29/6: Plats för proffsen – innovationer och nya styrformer i välfärden
30/6: Svensk sjukvård – en bit kvar till världsklass?
1/7: Förstår vi vårdens drivkrafter så att vi får både driv och kraft?
2/7 Patientcentrerade vårdmöten – fact eller fiction?

How should healthcare
respond to the growing
patient role?
Målsättningen med denna workshop var
att skapa en lösningsorienterad och framåtblickande diskussion kring hur hälso- och
sjukvården måste förändras för att kunna möta
de nya kraven när patientrollen förändras.
Bland talarna fanns bl.a. Forums internationella forskare och medgrundare, Richard Saltman.

11 november

Framtidens vårdprofessionella
Workshopen fokuserade på strategier för att utbilda, rekrytera och
behålla en kompetent kår av vårdprofessionell arbetskraft i en vårdmiljö som blir alltmer krävande. Den hanterade också strategier
för att planera kompetensförsörjning, både som en del i pågående
strategiskt arbete och satt i sammanhang av kända (och okända)
framtida trender.

19 maj

Next steps in EU Heath Policy
– implications for the Swedish health system
I denna workshop belystes 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. Utgångspunkter för workshopen var att; patienter ska ha
tillgång till vård av hög kvalitet, resultatet av
sjukvården ska vara önskvärt och system inom
sjukvård ska vara hållbara.

20

16 september

Hållbar ledning och styrning av hälso- och sjukvård
- bättre strategier för att minska systematisk
ojämlikhet
Vilka mått och steg kan ett hälso- och sjukvårdssystem vidta för att minska (oönskade) variationer i vården? Denna
workshop fokuserade på frågan om jämlikhet i hälso- och
sjukvården från ett bredare perspektiv på kända variationer i
vårdens tillgänglighet, genomförande och resultat såväl som
etiska överväganden. Workshopen bjöd på ett internationellt
exempel från Intermountain Healthcare i USA.
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17 september

30 juni - 3 juli

Almedalen 2014

14 februari

Integration of primary and secondary care –
the example of the Dutch ParkinsonNet
I denna workshop fokuserade man
på de stora utmaningar som akademiska entreprenörer står inför när
man skall implementera nya arbetssätt
med patienten i centrum och gå
från mikro- till ett macroperspektiv.
Under seminariet presenterades arbetet med det nederländska ParkinsonNet - ett nätverk
av professionella aktörer för parkinsonpatienter som finns inom ett rimligt geografisk
avstånd från patientens bostad.

Under Almedalsveckan 2014 arrangerades tre seminarier:
30/6 Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk
sjukvård i ett internationellt perspektiv
Samarrangemang med PwC.
2/7 Hur blev det såhär – har life science kluster någon
framtid i Sverige?
Samarrangemang med LIF.
3/7 Patientdelaktighet i svensk hälso- och sjukvård, är det
möjligt?
Samarrangemang med LIF.

13 maj

Innovation i äldrevården
Denna workshop fokuserade mot innovativa sätt att finansiera
äldreomsorg för att säkerställa en hållbar framtida utveckling av kvalitet
och omfattning. Den internationella överblicken visade genom exempel från Nederländerna och Norge att hur man kan söka nya vägar för
att möta liknande demografisk utveckling som Sverige står inför.

16 september

Fusioner läkemedelsföretag
Vid detta frukostmöte lyftes de samlade erfarenheterna från
stora fusioner bland de forskande läkemedelsföretagen de
senaste decennierna, liksom de nu aktuella erfarenheterna från
situationen för Pfizer och AstraZeneca.
22

Sammanhållen
äldrevård- och omsorg
Målsättningen med denna workshop var att
beskriva utmaningarna vi möter i arbetet för
en sammanhållen vård och omsorg för de
äldre, präglad av helhetssyn både på
människa och på organisation samt hur vi
löser dessa utmaningar. Fokus var denna
gång de nordiska länderna mot bakgrund av
stora likheter i våra system, men även vissa
väsentliga olikheter.

3 december
20 november

How can change management
make management change
management?
Målsättningen med denna workshop var att belysa några av de stora
trender för förändring och utveckling av hälso- och sjukvården samt
omsorgen som har implementerats
de senaste decennierna. Målsättningen var även att belysa vilka
resultat som uppnåtts och hur, i
Sverige och Europa.

Vad är värde i
vården och hur
skapas värde?
Denna workshop fokuserade
på en kunskapsdialog om begreppet värde i vården samt
hur man kan arbeta med värdebaserade
ersättningsmodeller
inom hälso- och sjukvården.
Programmet präglas av de grundläggande perspektiven på värde,
och den etiska frågeställningen om
vad värde i vården egentligen är för
något.
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Skrifter & Policy briefs
Forum publicerar skrifter och policy briefs löpande. Där sammanställs kunskap och
diskussioner om aktuella områden och policyfrågeställningar, ofta med utgångspunkt i de
workshops och seminarier som arrangerats. Texterna tas fram i en gedigen process i nära
samarbete mellan kansli, styrelse, medlemmar och forskarnätverket. Skrifterna avslutas
ofta med rekommendationer och råd till beslutsfattare.

Vård online
– möjligheter och utmaningar (2018)
Denna skrift är en sammanfattning av presentationer och
diskussioner från workshopen Vård online - möjligheter
och utmaningar, som arrangerades den 2 oktober 2018.
Skriften sammanfattar de utmaningar, möjligheter och
rekommendationer som deltagarna lyfte fram. Skriften
innehåller också ett särskilt inlägg om lagstiftning och
regelverk som ett hinder för utvecklingen, samt intervjuer
med två vårdgivare om deras erfarenheter av arbetet med
att införliva digital vård i sina respektive verksamheter.

"

Utan ett politiskt ledarskap och effektiva reformer
riskerar innovationskraften att bromsas när
vård- sektorn behöver den som bäst.

En sjukvårdspolitik för verklig
förändring (2018)
I samband med Almedalen 2018 och med anledning
av det kommande valet publicerade Forum för Health
Policy en skrift om svensk sjukvårdspolitik. Budskapet är att svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt
ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer. Vårdsystemet måste anpassas till den snabba tekniska utveckling som sker annars är risken stor att innovationskraften
bromsas när den behövs som bäst.
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"

Studieresa till England (2018)
I slutet av april 2018 arrangerade Forum för Health Policy
en studieresa till London. Syftet med resan var dels att lära
mer om det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet och de
utmaningar National Health Service står inför, dels att lära
mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield
Trust och Health Foundation arbetar. Resan innehöll även
studiebesök till den AI-drivna nätläkaren Babylon Health
samt till den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane
Practice. Denna skrift innehåller intervjuer med de vi
träffade.

Successes and barriers for innovation in
healthcare (2018)
Vad finns det för hinder och vilka är framgångsfaktorerna för innovation inom hälso- och sjukvården?
Denna fråga ställdes vid ett seminarium som
arrangerades den 7 mars 2018, i samarbete med
Nederländerna och Schweiz ambassader och handelskamrar. Denna skrift sammanfattar de hinder och
framgångsfaktorer för innovation som talarna från alla
tre länder lyfte, samt presenterar sju policyrekommendationer för att öka innovationstakten i hälso- och sjukvård
och omsorg.

Vad kan Sverige lära av Nederländerna
och Schweiz? (2017)
Den 26 september 2017 arrangerades en workshop i
samarbete med ambassaderna och handelskamrarna
för Schweiz och Nederländerna med syftet att stimulera
diskussion och lärande. Schweiz och Nederländerna är
två länder i Europa som har helt olika sjukvårdssystem
jämfört med Sverige. Samtidigt toppar de tre länderna
olika rankinglistor med resultat från hälso- och
sjukvården. Vid seminariet gavs presentationer från
kunniga personer från samtliga tre länder.
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En sammanhållen vård och omsorg visst går det?! (2017)
I denna policy brief presenteras fem goda exempel och fem
policy rekommendationer för en mer effektiv sammanhållen vård och omsorg. Rekommendationerna baseras
på en gedigen process med utgångspunkt i den workshop
som arrangerades den 13 februari 2017, följt av ett rundabordssamtal. I diskussionerna har patientorganisationer,
fackliga företrädare, politiker från riksdag, landsting och
kommuner, beslutsfattare på tjänstemannanivå, offentliga
och privata vårdgivare, forskare, konsulter, entreprenörer
med flera deltagit.

"

Möjliggör för en eller flera vård- och omsorgsgivare
att ta ett helhetsansvar för både landstingens och
kommunernas hälsovård, sjukvård och omsorg vid
sidan om nuvarande strukturer.

Big Data (2016)
Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- och sjukvård?
Hur kan man finna en balans mellan integritet och samhällsnytta i en allt mer digitaliserad och informationsrik
miljö? Denna policy brief utgör en sammanfattning och
policyrekommendationer utifrån den workshop som
arrangerades den 21 september 2016 i samarbete med
Myndigheten för Vård- och msorgsanalys.
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Några exempel på rekommendationer:
Ge individen möjlighet att välja mellan olika aktörer som
erbjuder sammanhållna vårdkedjor, för en mer sömlös vård
och omsorg
Skapa ersättnings- och uppföljningssystem som stärker
koordineringen av individens hela vård och omsorg
Utveckla hälso- och sjukvårdens informationsförsörjning,
IT-infrastruktur och digitaliserade tjänsteprocesser med
utgångspunkt i patientens och brukarens behov
Inrätta fler mobila vårdteam som möter personen i hemmet
Förbättra patientens utskrivningsprocess från landsting till
kommun
Ta fram en politisk vision för en modern hälso- och sjukvård
Modernisera lagstiftningen
Stärk dialogen och samarbetet mellan olika aktörer
Använd innovation och ny teknik för prevention
Stärk ledarskapet
Dra nytta av utvecklingen i den privata sektorn
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Gästblogg och Debattartiklar
Forums ambition är att vara en plattform för debatt, diskussion och idéutbyten. I syfte att
stimulera en ständigt pågående debatt och interaktion mellan olika aktörer, även utanför
de fysiska träffarna, tog kansliet 2017 initiativ till att starta en gästblogg på Forums hemsida. Till bloggen inbjuds en bredd av personer, aktiva inom hälso- och sjukvård och omsorg, att skriva korta och lättillgängliga inlägg om strategiska frågor med ett health policy
perspektiv. Bloggarna publiceras löpande varje vecka på hemsidan samt i sociala medier.
Vid årsslutet 2018 hade 72 inlägg på gästbloggen publicerats. Bloggarna har fått stor uppskattning och bidragit till kunskapsutveckling, ett breddat nätverk och ökad kännedom
om Forum.
I anslutning till Forums seminarier och workshop har även ett antal debattartiklar
publicerats i dagspress, t.ex. Svenska Dagbladet och Dagens Medicin. Artiklarna har författats av kansli och styrelse, med inspel från medlemmarna. Sammantaget bidrar såväl
bloggarna som artiklar i traditionell media till att sprida kunskap, driva på innovation och
utveckling och att Forum syns i hälso- och sjukvårdsdebatten.
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Några exempel på blogginlägg:
The future of healthcare is the Home
Av Zayna Khayat

“The home setting offers a greenfield of

opportunity to challenge old assumptions
about how people want to - and can receive health services, and self-manage.”

Ode till den besvärliga arbetsmiljön
Av Åsa Steinsaphir

“Kan ”en god arbetsmiljö” få handla om

mer än att bevara god stämning? Kan det
handla om att bitvis utsätta sig för riktigt
dålig stämning?”

Dags att börja snacka om digital vårdhygien
Av Björn Hansell

“När vi läkare går till jobbet tar vi

samtidigt ett kliv tillbaka i tiden; vi fyller
fickorna med papperslappar, tabeller och
riktlinjer..”

En behovsfokuserad beroendevård och psykiatri
Av Isabel Andersson

“Vi kan inte fortsätta skiva upp människor

när de behöver hjälp och stöd med helheten
för att få ett fungerande liv.”

How AI and Digitisation Are Humanizing Healthcare
Services
Av Ali Parsa

“AI is not meant to replace doctors. It’s
meant to make life as a doctor easier.”
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Richard Saltman är professor....
Han var med och grundande
Forum för Health Policy 2011
och har sedan dess bidragit
med detSaltman
internationella
pers- i health policy & Management vid Emory University i
Richard
är professor
pektivet
i Forums
verksamhet.
Atlanta
USA.
Richard
var med och grundade Forum för Health Policy 2011.
Saltman är väl insatt i de nordiska ländernas hälso- och sjukvårdssystem och bidrar
kontinuerligt med det internationella perspektivet i Forums verksamhet.
Här summerar han de senaste 5 åren.

Forskarnätverk
År 2016 togs beslut om att formalisera samarbetet med ett antal forkskare genom att bilda
Forum för Health Policys forskarnätverk. Nätverket består av forskare från olika
discipliner med relevans för health policy området. Syftet med forskarnätverket är
att stimulera vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy.
Nätverket utgör en grundbult i Forums uppdrag att stärka interaktionen mellan
beslutsfattare och forskare. Förutom att vara ambassadörer för Forum förser forskarna
föreningen med aktuell kunskap, ger feedback på föreningens verksamhet och de skrifter
som tas fram.
År 2018 ingår följande personer i Forum för Health Policys forskarnätverk:
Anders Anell, Management/Styrning/Organisation, Lunds Universitet
Isis Amer-Wåhlin, Ersättningsmodeller/Innovation/Kvinnohälsa, Karolinska Institutet
Mårten Blix, Nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Mats Brommels, Hälso- och Sjukvårdsadministration, Karolinska Institutet
Jon Engström, Tjänstedesign/Patientinvolering, Linköpings Universitet/SVID
Birger Forsberg, Internationell hälsa/ Folkhälsa/Socialmedicin,
Karolinska Institutet / Stockholms Läns Landsting
Henrik Jordahl, Offentlig och privat välfärdsproduktion, Örebro universitet och Institutet
för Näringslivsforskning
Clas Rehnberg, Health Economics, Karolinska Institutet
Richard B. Saltman, Health Policy och management, Emory University, Atlanta, USA
Vivian Vimarlund, Ehälsa/Informatik, Linköpings Universitet
Carol Tishelman, Innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet

“During the 2014-2016 period, the Forum continued to widen its interactions with actors at the national, county, and municipal levels, as well
as private not-for-profit and for-profit actors.
Forum workshops during this period brought to its participants innovative new thinking on key topics from a number of other developed
health care systems. Workshops were held on topics such as more effective
management strategies in public hospitals in Vancouver, British
Columbia, and private hospitals in Salt Lake City, Utah; developments
in patient choice and quality assurance in the British NHS, as well as
on patient centeredness in the United States; and several meetings on
arrangements for delivering long term care in The Netherlands.
In 2015, a five year celebratory conference was held with presentations by
Robyn Tamblyn, Scientific Director of the Canadian Institute for Health
Research’s Institute of Health Services, and by Josep Figueras, Director of
the European Observatory on Health Systems and Policies.
The last decade has seen rapid change in all
facets of health care systems, driven by the
impact of the ongoing information revolution on funding and management mechanisms as well as on the constantly changing international standard of clinical care.
As in all revolutionary periods, the process
of change is uneven, and there continues to
be a great deal to learn from other health
systems and their decision-makers. The Forum is a key channel in bringing new thinking on these complex issues into Swedish
policy discussions.”

Ulrika Winblad et al, Hälso- och Sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet
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Vi arbetar för en personcentrerad och jämlik hälsa.
En stor utmaning i framtiden blir
hur styrningen av vården ska utformas så att detta uppnås. Där ser
vi Forum som en viktig plattform
för konstruktiva samtal.

Medlemmar
Sedan år 2014 har Forum för Health Policys medlemsbas vuxit och nya medlemmar tillkommer kontinuerligt. Vid slutet av 2018 hade föreningen 17 medlemmar som
representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvård och omsorg, från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och företag.
Medlemmarna utgör grundbulten i föreningens verksamhet, såväl ekonomiskt som innehållsmässigt. Tillsammans driver de viktiga frågor och bidrar till att olika perspektiv lyfts
i samtliga aktiviteter som Forum arrangerar.

År 2018 är följande organisationer och företag medlemmar i föreningen:

Ann Johansson, vice ordf. Vårdförbundet

Genom samarbetet i
Forum för Health Policy
kan vi som patientföreträdare
ytterligare stärka utvecklingen
mot personcentrerad vård.
Inger Roos
Riksförbundet HjärtLung

Vi är övertygade om att
samverkan är nyckeln till framtidens
e-hälsa. /.../ olika aktörer måste bidra
med det just de är bäst på, i samverkan med andra. För oss är Forum för
Health Policy en viktig plattform för
just den typen av samverkan.
Richard Grönevall, Carmona

Forumet behövs som
en brygga mellan akademi,
profession och politik inom
hälso- och sjukvården, och för
att skapa ett robust stöd för ett
beslutsfattande baserat på
bästa tillgängliga kunskap.
Anders Blanck, LIF
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Styrelsen & Kansli 2018
Peter Graf

Anders Morin

Anders Blanck

Anne Carlsson

Ordförande
VD Tiohundra

Ledamot
VD LIF

Ann Johansson
Ledamot
Vice ordförande,
Vårdförbundet

Vice ordförande
Ansv. välfärdspolitik,
Svenskt Näringsliv

Ledamot
ILCO

Cristin Lind

Ledamot
Patientsamverkan,
QRC Stockholm

"

Forum för Health Policy är idag ett viktigt
och nödvändigt inslag i den svenska debatten
om framtidens hälso- och sjukvård. I en tid av
framväxande populism ges här en möjlighet att
brett föra samtal och dialog baserad på ny
forskning i syfte att skapa en bättre och mer
tillgänglig hälso- och sjukvård i Sverige.
Patienten och vårdpersonalens professionalitet
är i denna miljö viktigare än stuprör och
revirtänkande.

Camilla Waltersson Grönvall
Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson Moderaterna, ledamot i Socialutskottet

"

Elisabeth Wallenius
Ledamot
Ordförande
Funktionsrätt Sverige

Catharina Barkman
Kansli
Project Director
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Anna Forsberg

Kansli
Projektkoordinator &
Kommunikationsansvarig
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Kontakt
Forum för Health Policy
info@healthpolicy.se
+ 46 (0) 763 069 012
Adress:
Forum för Health Policy
c/o Birkagatan Ett
Birkagatan 1
113 36 Stockholm
English website:
www.healthpolicy.se/en/
www.healthpolicy.se
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