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Ordförande har ordet
Forum för Health Policy har haft ett fantastiskt år under 2019. Vi har anordnat en rad olika seminarier 
och workshops, publicerat policy rapporter och bloggartiklar, stärkt Forums forskarnätverk, studerat 
hälso- och sjukvårdssystemet i Nederländerna och mycket mer. 

Forum för Health Policy är en oberoende, neutral tankesmedja med syfte att driva på innovation 
och utveckling i hälso- och sjukvård och omsorg. På våra seminarier och workshops diskuterar vi 
utmaningar och lösningar med en rad olika aktörer. Det kan handla om den grundläggande frågan 
att göra vård och omsorg mer personcentrerad eller att stärka samordnad vård och omsorg.  Forums 
forskarnätverk har en bredd av forskare inom olika områden som bidrar med kunskap, genom bloggar, 
artiklar, presentation mm. 

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.

Det krävs ett paradigmskifte i vård och omsorg för att klara dagens och framtidens utmaningar. Att bara 
fortsätta i gamla hjulspår fungerar inte längre. Jag är därför glad och stolt över att vara ordförande för 
Forum för Health Policy, en neutral arena, för möten, dialog och utveckling, som består av engagerade 
och kunniga medlemsorganisationer. Vi fortsätter med stor kraft framåt.

I denna årsrapport sammanfattar vi verksamheten under 2019. 

Peter Graf

Peter Graf, Ordförande Forum för Health Policy
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Fokusområden
År 2017 tog styrelsen, på basis av inspel från medlemmarna, beslut om tre fokusområden för Forums verk-
samhet. 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; 

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.

Frågor som Forum bevakar inom detta område:

• Hur kan effektivitet och kvalitet stärkas inom hela hälso- och sjukvården?
• 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 hälso- och 
sjukvård? 
• Hur väl fungerar dagens finansieringsmodeller? 
• Hur ser gränserna ut för det offentliga åtagandet i framtiden?

Kvalitet & Effektivitet
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Hälso- och sjukvården idag är ofta fokuserad på olika enskilda sjukdomstillstånd och har alltför lite tonvikt 
på individen och på prevention. Forums patientföreningar lyfter fram att individen på allvar måste tillåtas 
bli en medaktör som ges verktygen 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. 

Frågor som Forum bevakar inom detta område:

• 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?

Personcentrerad  
vård & omsorg

För att möta de stora utmaningar hälso-och sjukvårdssystemet står inför 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.

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 digitaliserings-utveckling? 
• Hur bör ett sjukvårdssystem bäst utformas för att främja innovationer och ny teknik? 
• Vilka är de avgörande driv-krafterna?

Innovation &  
Digitalisering 
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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. De fysiska 
träffarna, såsom workshops, seminarier och rundabordssamtal, utgör 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. Att lära av och ta inspirationer från internationella exempel och experter är 
viktigt. Under 2019 arrangerades därför en studieresa till Nederländerna. 

Nedan följer en översikt över de aktiviteter som arrangerats 2019. 

Rundabordssamtal Studieresa FrukostssamtalSeminarium/ 
Workshop
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Frukostseminarium 17 december

Digifysiskt vårdval
Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett frukostseminarium den 17 december. 
Göran Stiernstedt, särskild utredare för Digifysiskt Vårdval (SOU 2019:42) inledde morgonen med en 
kort sammanfattning av utredningen. Inger Ros, Riksförbundet Kry, presenterade därefter ett case kring 
kroniker/multisjuka med flera diagnoser som Stiernstedt kommenterade. Livia Holm, Kry, presenterade 
därefter olika Health Policy aspekter och frågor kopplat till utredningen. Panelen, bestående av Acko 
Ankarberg Johansson (KD), Anders Henriksson (S) och Göran Stiernstedt, svarade på frågor och gav 
kommentarer tillsammans med inspel från medlemmar och forskare. Efterföljande diskussioner skapade 
stort engagemang och intressanta diskussioner fördes kring vilka konsekvenser utredningen kommer att 
få,  hur stärker utredningens förslag prevention, koordinering i vården och innovationsutveckling samt på 
vilket sätt förslagen kommer att implementeras i svensk vård.

Studieresa 7-8 november

Studieresa till Amsterdam
Forum för Health Policy anordnade i november en studieresa till Amsterdam för besök till Försäkringsbolaget 
Zilveren Kruis, det så kallade ”virtual care centrat” KSYOS och Radboud University Medical Center.  
Nederländernas (NL) vård- och omsorgssystem är intressant ur flera olika aspekter. NL ligger ofta i topp 
i olika internationella rankinglistor för vård och omsorg, både vad gäller kvalitets- indikatorer/resultat 
och innovation. I NL finns dessutom knappt några vårdköer och de är betydligt bättre på samordning 
och koordinering jämfört med Sverige. Den nederländska vården och omsorgen finansieras med 
obligatoriska försäkringar. I NL bedrivs flera spännande projekt med patienten i fokus, inom såväl vård- 
som omsorgssektorn. Syftet med studieresan var att lära av Nederländernas erfarenheter inom hälso- och 
sjukvården, främst när det gäller innovation och utveckling.

Workshop 8 oktober

Framtidens hälso- och sjukvård
Det finns en rad kända utmaningar i hälso- och sjukvården, som långa köer, otillräcklig samordning mellan 
regioner och kommuner och bristande delaktighet från patienterna. Samtidigt pågår en snabb teknisk 
utveckling där AI-baserade diagnosstöd har bättre träffsäkerhet än läkarna själva. Vården är samtidigt fast 
i gamla system och följer inte med i utvecklingen som sker i resten av samhället, exempelvis vad gäller 
förmågan att implementera och dra nytta av den snabba medicinska och tekniska/digitala utvecklingen. 
Medborgarna har höga förväntningar på vården som vården inte alltid kan matcha.  Om vi fick göra 
om hälso- och sjukvårdssystemet skulle vi göra likadant? Hur ser vi på framtidens teknik, organisation, 
patient? Den 8 oktober bjöd Forum för Health Policy, i samarbete med Roche, in till en eftermiddag som 
innehöll spännande presentationer med rundabordssamtal och paneldebatt. Ett 70-tal personer deltog vid 
workshopen. I mindre grupper diskuterades  framtidens hälso- och sjukvård med inriktningen organisation, 
patient och teknik.
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Rundabordssamtal 3 september

Den nära vården
Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett rundabordssamtal den 3 september. 
Anna Nergårdh, särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), inledde 
kvällen med en presentation om sitt fortsatta arbete med den Nära Vården och hennes reflektioner från 
den ”Sverigeresa” hon genomfört. Magnus Oweling, närsjukvårdsdirektör i Finspång, berättade därefter om 
omställningen till nära vård i Östergötland och det framgångsrika, nära samarbetet mellan primärvård, 
slutenvård och kommun som fått spridning i hela länet och skapat intresse från hela Sverige. Efterföljande 
diskussioner skapade stort engagemang och intressanta diskussioner fördes kring vikten av uthållighet, 
samverkan med patienten och vårdgivare, fokus på prevention och behovet av att kommunicera och förstå 
vidden av förändringen!
 
Några av de perspektiv som lyftes fram kring den nära vården var:
o Idag är det stort fokus på samverkan mellan kommun och landsting/region, medan det framöver kommer 
att finnas aktörer över hela världen som analogt och digitalt är en del av den nära vården.
o Big data kommer att förändra upptäckande av patienter, diagnostisering och behandling och där datan 
kommer från världen över.
o Kroniker får allt mer komplexa diagnoser vilket kräver en omställning av vården.
o Kompetensförsörjningen ändras i en föränderlig vårdmarknad.

Workshop 8 oktober
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Almedalen 2019

Seminarium 2 juli

Vem styr egentligen hälso- och 
sjukvården, politiker, patienter eller 
personal?

Vid seminariet lanserades årets Almedalsrapport med inspel från politiker, vårdgivare och patienter.
Sabina Joyau, Näringspolitisk chef för Vårdföretagarna, gav en analys av det politiska läget och menade 
att det kommer att krävas stort mod från politikerna för att ta ansvar för den långa sikten i hälso- och 
sjukvården, givet det parlamentariska läget. Joyau spådde inte några stora strukturella reformer utanför 
januariavtalets 73-punktsprogram. Politikerna Acko Ankarberg (KD) och Dag Larsson (S) lyfte svårigheten 
i att driva stora förändringar och att det kräver en aktiv och effektiv kommunikationen och dialog med 
patienter, invånare och vårdgivare. Representanter för vårdgivarna, Karin Thalén, Karin Båtelsson och 
Ann-Marie Wenbberg efterfrågade alla mindre detaljstyrning och istället mer fokus på uppföljning. De 
efterfrågade också en närmre kontakt med politikerna för en ökad förståelse för verksamheternas behov. 
Lotta Håkansson, patientrepresentant, menade att patienterna fortfarande inkluderas i förändringsprocesser 
i alltför liten utsträckning, men lyfte Anna Nergårdhs arbete med en Den Nära Vården som ett gott exempel 
på en inlyssnande och inkluderande process som fler borde ta lärdom av.

Seminarium 3 juli

Digital hälso- och sjukvård  
- myter och Sanningar
Innovativa digitala lösningar är nödvändiga för att klara utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Såväl 
patienternas som personalens vardag kan göras smidigare med digitala verktyg, men var gör digitaliseringen 
som mest nytta, vilka är de verkliga behoven och fokuserar debatten på rätt saker? Vid detta seminarium bjöd 
Forum för Health Policy in politiker, vårdgivare, företagare och patientrepresentanter för att diskutera myter 
och sanningar med digitalisering av hälso- och sjukvården.Samtliga var överens om att vi måste sluta skilja 
på den digitala och den fysiska vården. De digitala verktygen måste bli en fungerande och integrerad del av 
den ordinarie hälso- och sjukvården och erbjudas såväl patienter som vårdpersonal i olika stor utsträckning 
beroende på behov. Det konstaterades också att det fortfarande finns ett stort gap mellan visionerna och 
verkligheten. De digitala verktygen målas upp som den eviga lösningen men i realiteten är fortfarande icke-
fungerande IT-stöd en källa till stor frustration för vårdpersonalen.
Margareta Danelius, Capio Sverige, var en av dem som levererade 3 myter om den digitala vården:
1. ’Våra äldre hamnar utanför’ Varken patienter eller anhöriga behöver märka att digitala stöd används.
2. ’Sjukvården handlar om mötet med patienten’. Vården handlar främst om det som händer efter mötet.
3. ’De digitala mötena är opersonliga’. Digitalisering stimulerar oss att standardisera det medicinska och 
individualisera mötet.
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Mingel och seminarium 1 juli

Mingel med framtidsspaning i  
samarbete med Roche
Under kvällen gav socialminister Lena Hallengren en framtidsspaning och Åke Åkesson, verksamhetschef 
för Borgholms hälsocentral, berättade om den framgångsrika Borgholmsmodellen. ”Hemliga gäster” var 
Georg Engel FOUU-chef Stockholms sjukhem och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

Seminarium 3 juli

Mingel 1 juli
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Rundabordssamtal 15 maj

Framtidens hälso- och sjukvård
I flera regioner pågår utredningar kring de framtida vårdbehoven och hur hälso- och sjukvårdssystemet 
kan planeras utifrån dessa. Den 15 maj bjöd Forum för Health Policy in medlemmar och forskare till ett 
rundabordssamtal på temat, med särskilt sikte på 2040. Kvällen inleddes med en presentation av Birger 
Forsberg, medlem i Forum för Health Policys forskarnätverk och med uppdrag i Region Stockholms 
framtidsutredning 2040. Detta följdes av en dragning av Tobias Nilsson, chefsstrateg för Omställningen 
i VGR. Framtida utmaningar som lyftes var befolkningsökningen, externa faktorer såsom miljö och 
migration, socioekonomiska skillnader kopplat till geografi, kompetensförsörjning och behov av en stärkt 
primärvård.  Några vedertagna sanningar ifrågasattes, som att sjukdomsbördan ökar (statistik visar att 
den faktiskt minskar men vägs upp av befolkningsökningen), att kostnader för kroniska sjukdomar ökar 
(kostnaden har legat konstant de senaste 17 åren) och att andelen äldre äldre (80+) kommer att stå för 
en stor del av kostnadsbördan. De efterföljande diskussionerna handlade till stor del om hur de framtida 
behoven ska mötas – genom att skruva på nuvarande nuvarande system eller planera för något helt nytt, inte 
minst med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Workshop 13 mars

Psykisk ohälsa -  hur vänder vi trenden? 
Den psykiska ohälsan, med besvär som oro, ångest och sömnproblem, har ökat kraftigt under de senaste 
tjugo åren. Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 200 000 
unga söker vård idag för psykisk ohälsa. Allvarliga sjukdomar och diagnoser har däremot legat stabilt och 
inte ökat, men frågan är om sjukvården använder all aktuell kunskap i vården av svåra tillstånd. Psykisk 
ohälsa drabbar individen men även samhället i form av sjukskrivningar och belastning på hälso- och 
sjukvården. Under 2015 uppgick kostnaderna för den psykiska ohälsan, direkt och indirekt, till nästan 5 
procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).Vilka är de största problemen idag, vilken roll har hälso- 
och sjukvårdssystemet och hur kan vi förbättra den psykiska hälsan? Den 13 mars bjöd Forum för Health 
Policy in politiker, tjänstemän, patienter, psykiatriker och andra professioner i vården, företag och forskare 
för att diskutera dessa angelägna frågor. Workshopen genomfördes i samarbete med Länsförsäkringar, en av 
Forums medlemsorganisationer sedan 2018.

Workshop 13 mars
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Rundabordssamtal 30 januari

Effektivitet och produktivitet
Att använda vårdens resurser effektivt blir allt viktigare i takt med att trycket på vård och omsorg ökar 
med de demografiska förändringarna. Den 30 januari samlade Forum för Health Policy politiker, personer 
från näringsliv, patientrepresentanter och forskare för att diskutera den viktiga frågan om effektivitet, 
produktivitet och kostnadsutvecklingen i svensk hälso- och sjukvård.
Forums medlem Sodexo Sverige stod som värd för kvällen. De särskilt inbjudna gästerna Henrik Gaunitz, 
ekonomidirektör i region Stockholm, Göran Stenberg, konsult i Skåne och Roger Molin, satte igång 
diskussionerna med innehållsrika presentationer som visade att mer resurser inte nödvändigtvis ökar 
vårdens effektivitet. I de efterföljande diskussionerna rådde enighet om att effektiviteten måste öka genom 
att ta tag i maktstrukturer, förändra kulturen genom att i högre utsträckning utgå från patienterna och 
skattebetalarnas behov, samt öppna upp för helt nya arbetssätt bl.a. med digitaliseringen som verktyg.

Rundabordssamtal 30 januari
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Skrifter & Policy briefs
Med jämna mellanrum tar Forum fram skrifter och policy briefs som sammanställer kunskap och 
diskussioner inom 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 förslag till handlande och viktiga råd till 
beslutsfattare.

Bloggbok
Forum för Health Policy startade gästbloggar 2016. Varje fredag 
publiceras bloggar från olika författare, t.ex. forskare representanter 
från patientföreningar, läkare, sjuksköterskor, andra representanter 
från sjukvård och omsorg, forskare och entreprenörer. Bloggarna har 
fått stort genomslag. Närmare 200 bloggar hade presenterats i slutet av 
2019, en guldgruva av kunskap. Denna skrift är en sammanställning 
och kategorisering av flertalet bloggar. 

Vem styr hälso- och 
sjukvården?
I samband med Almedalen 2019 publicerade Forum för Health Policy 
en skrift om styrning av hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och 
sjukvård ska ställas om till nära vård med hjälp av digitalisering och 
mer delaktighet och inflytande till patienter och medborgare. Frågan 
är vad som krävs för att lyckas med en sådan förändring? I denna 
rapport presenteras tre dimensioner där styrningen måste stärkas för 
att nå målen, utifrån en genomgång av de viktigaste styrdokumenten, 
regionplaner och budgetar från alla regioner.  

Det är de mångas behov som är lättast att göra 
politik av och om det offentliga systemet inte  

levererar kommer andra att göra det.

"
"
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Psykiska ohälsa  
– hur vänder vi trenden?
Psykisk ohälsa, med besvär som oro, ångest och sömnproblem, har 
ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Sedan 2014 är psykiatriska 
diagnoser också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 
Nästan 200 000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk 
ohälsa. Över en miljon svenskar äter antidepressiva läke- medel. Detta 
är en oroväckande utveckling. I denna policy brief presenteras ett antal 
policyrekommendationer för att möta samhällets stora utmaning 
med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på 
inspel från experter, patientföreträdare, vårdgivare, entreprenörer, 
forskare och andra som deltog på Forums workshop den 13 mars 
2019. Skriften innehåller också några exempel som visar på olika sätt 
att arbeta för en bättre hälsa.

För att vända trenden kring psykiska ohälsa i 
Sverige behövs ett helhetsgrepp och nytänkande. 

En långsiktig strategi med tydliga och upp-
följningsbara mål kan stimulera nytänkande inom 

olika områden.

"

"
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Debattartiklar och Gästblogg
Forums ambition om att vara en plattform för debatt, diskussion och idéutbyten gäller såväl för de fysiska 
mötena som för de digitala. I syfte att stimulera en ständigt pågående debatt och interaktion mellan olika 
aktörer, även utanför de fysiska träffarna, tog kansliet 2016 initiativ till att starta en gästblogg på Forums 
hemsida. Till bloggen inbjuds en bredd av personer, aktiva inom hälso- och sjukvården, att skriva korta och 
lättillgängliga inlägg inom fritt valda ämnen utifrån olika erfarenheter, men alltid med ett health policy 
perspektiv. Bloggarna publiceras varje eller varannan vecka på hemsidan samt i sociala medier. Under 2019 
publicerades ca 40 bloggar som fick stor uppskattning och även bidragit till ett breddat nätverk och ökad 
kännedom om Forum.

I anslutning till Forums seminarier och workshop skriver Forum debattartiklar. Under 2019 publicerades 
en artikel om den psykiska ohälsa i Svierge,  författad av Catharina Barkman, Peter Graf och Fredrik 
Lindencrona.    

För att vända trenden kring psykisk ohälsa i 
Sverige behövs ett helhetsgrepp och nytänkande, 
likt det omfattande program som New York har 

beslutat om. Nu behövs inte fler utredningar utan 
initiativ och verkstad.

"

"
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Blogginlägg

Här nedan ges några exempel på bloggar som publicerats under året. Bloggarna har också kategoriserats och 
sammanställts i Forums bloggbok som publicerades under året. 

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården
Av Nasim Farroukhnia 

Nasim skriver om att digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär 
även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim 
har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med vård 
online. I bloggen skriver Nasim om utvecklingen av digitala vårdtjänster och 
vinsterna med ett nytt arbetssätt som utgår från patienten. 

Hur bör sjukvården styras? 
Av Clas Rehnberg 

Clas jämför sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder. Svensk sjukhussektor 
shar goda medicinska resultat men låg produktivitet och långa väntetider. Vilka 
erfarenheter kan vi ta lärdom av från länder med socialförsäkringssystem och 
vilken är statens roll inom hälso- och sjukvården? 

Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård 
Av Johan Mesterton 

Johan skriver om avhandlingen “Measuring health care performance: variations 
in care process, resource use and outcomes in childbirth care”. Avhandlingen 
visar att det föreligger stora skillnader i både kejsarsnittsfrekvens och i 
hälsoutfall mellan olika svenska förlossningskliniker efter case mix-justering. 
Om alla kliniker presterat lika bra som de 20% som presterade bäst för respektive 
kvalitetsindikator skulle man under den studerade tidsperioden kunnat undvika 
2200 kejsarsnitt, 900 allvarliga bristningar, 1500 infektioner och 2700 kraftiga 
blödningar.
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En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa 
Av Maja Carlsson 

Maja, en ung patient med en kronisk sjukdom, skriver om vikten av att inte 
endast behandla patienten utifrån vad proverna visar utan att se till hela 
individen. Inom diabetesvården behöver tillgången till och informationen om 
psykosocialt stöd stärkas.

Lösningen är enklare än vi tror
Av Åke Åkesson 

Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms Hälsocentral skriver om den 
framgångsrika hemsjukvårdsmodellen. I Borgholm har man lyckats sänka antalet 
slutenvårdstillfällen, besök på akutmottagning och den totala vårdkonsumtionen 
för en traditionellt vårdtung patientgrupp. För att lyckas med det man gjort i 
Borgholm krävs en förflyttning av resurser från sjukhusvård till primärvården, 
ett ökat fokus på vårdansvar snarare än budget, bättre arbetsmiljö, kontinuitet 
och ett helhetsansvar. 

För flera bloggar se http://healthpolicy.se/category/blog/
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Forskarnätverk
Forum för Health Policys forskarnätverk 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 2019 ingår följande personer i Forum för Health Policys forskarnätverk:

Nasim Farrokhnia, eHälsa, forskningschef, KRY (ordförande och sammankallande)
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 
Joakim Ramsberg, Fil. doktor i nationalekonomi, är hälsoekonom och verksam vid  
Myndigheten för vård – och omsorgsanalys.
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
Ulrika Winblad et al, Hälso- och Sjukvårdsforskning, Uppsala Universitet
Monica Winge, Ehälsa/Informatik, Stockholms Universitet 
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Medlemmar
Sedan 2014 har Forum för Health Policys medlemsbas vuxit och nya tillkommer 
kontinuerligt. Vid slutet av 2019 hade föreningen 20 medlemmar som representerar en bredd av områden 
inom hälso- och sjukvården,  från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myn-
digheter och digitaliseringsbolag. 

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. 

2019 är följande organisationer och företag medlemmar i föreningen:
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Styrelse & Kansli

Peter Graf
Ordförande
VD Tiohundra

Catharina Barkman
Kansli  
Project Director

Anders Morin
Vice ordförande
Ansv. välfärdspolitik,  
Svenskt Näringsliv

Mari Månsson 
Kansli
Koordinator &  
Kommunikationsansvarig

Anne Carlsson
Ledamot
ILCO

Björn Arvidsson
Ledamot
Verksamhetschef  
Uppsala Bio

Livia Holm 
Ledamot
Utvecklingschef KRY

Inger Ros
Ledamot
Ordförande
Riksförbundet HjärtLung

Ann Johansson
Ledamot
Vice ordförande, 
Vårdförbundet
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