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Ordförande har ordet

Coronapandemin har förändrat vår tillvaro. I stort 

sett hela året  präglades av detta virus som orsakat 

enormt lidande, död, ekonomiska konsekvenser 

och social isolering. Hälso- och sjukvården och 

omsorgen har haft stora påfrestningar. 

Samtidigt bjuder Coronapandemin på många 

lärdomar både om det som fungerat och det som 

brustit. Onödig byråkrati och ökad användning 

av digitalisering är bara två exempel. Det är 

lätt att glömma att utmaningarna var stora 

för svensk hälso- och sjukvård redan före 

coronakrisen. Köerna växte, samordningen brast 

och produktiviteten dalade. Den långsiktiga 

diskussionen bör därför inte bara handla om mer 

resurser utan även om vad som kan förenklas och 

förbättras. Alltför sällan diskuteras hur vården ska 

klara sig efter krisen när de cirka 500 miljarder 

kronor som finansierar hälso- och sjukvården 

måste användas på ett bättre sätt. 

Forum för Health Policy har haft ett intensivt 

och engagerande år. Vi har anordnat en rad olika 

webinarier, internationella workshops, publicerat 

bloggar och policyrapporter. Under hösten 

introducerades hälso- och sjukvårdspodden där 

olika nyckelpersoner inom vård och omsorg 

intervjuas. Podden har fått stort genomslag.  

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. 

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, inte 

minst med tanke på coronapandemin. 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 sammanfattas verksamheten 

under 2020. 

Peter Graf
Ordförande Forum för Health Policy
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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. Digitaliseringen, rätt nyttjad, innebär 
stora möjligheter till förbättringar

Frågor som Forum bevakar inom detta område:

• Hur kan digitalisering/eHälsa stärkas för att skapa största möjliga nytta till gagn för patienter, 
brukare och personal?  
• 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 driv-krafterna?

Fokusområden
Forum för Health Policy har tre fokusområde som är avgörande för en väl fungerande hälso- och 
sjukvård och omsorg. De tre områdena är; 

Utformningen av en hälso- och sjukvård och omsorg med hög effektivitet 
och kvalitet är en nyckelfråga. Kvalitet och kostnader varierar mellan 
regioner, kommuner och vård- och omsorgsgivare vilket visar på en potential 
till förbättringar.  En effektiv hälso- och sjukvård och omsorg frigör resurser 
till de med största behov, 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

Innovation & Digitalisering 
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Hälso- och sjukvård och omsorg idag är ofta fokuserad på olika enskilda 
sjukdomstillstånd och har alltför lite tonvikt på helheten och individen. 
Patientföreningar som är medlemmar i Forum för Health Policy 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 bevakas inom detta område:

• Hur skapas en koordinerad vård och omsorg med individens behov i centrum? 
• Hur kan personer bli aktiva medaktörer 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
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Aktiviteter & Events
Trots pandemin har Forum för Health Policy haft ett intensivt och engagerande år. Föreningen har  

anordnat en rad olika webinarier, internationella workshops, publicerat bloggar och policyrapporter. 

Även om vi saknat de spontana interaktionerna som uppstår vid fysiska möten har det digitala 

formatet öppnat upp för nya möjligheter. Till exempel har vi inte behövt sätta begränsning för 

antal deltagare vid webinarier, vilket möjliggjort en större mängd deltagare än vanligt. Vid Forum 

för Health Policys utbildningsdag deltog över 500 personer (!). Under året delade föreningen 

också ut det nyinstiftade Patientpriset. Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes 

upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering.  

I detta kapitel beskrivs kortfattat samtliga evenemang under 2020. 

Symbolbeskrivningar: 

Rundabordssamtal Utbildning PrisutdelningWebinar
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Webinar, maj

Resultatmått i hälso- och   
sjukvården

Resultatmått i hälso- och sjukvården – underlag för förbättring eller papperstigrar? Så löd rubriken 
för ett rundabordssamtal där Forum för Health Policy i samarbete med SAS-Institute presenterade 
en pilot för en resultattavla/dashboard. Syftet med en resultattavla/dashboard, där Forum för Health 
Policy samlar ett fåtal intressanta kvalitetssäkrade mått, är att snabbt ge en överblick av hur svensk 
vård och omsorg “mår”. Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett digitalt 
rundabordssamtal den 14 maj för att introducera och diskutera resultattavlan.

Rundabordssamtal för medlemmar, januari

Life Science  
strategin

Forum för Health Policy i samarbete med Reumatikerförbundet bjöd in medlemmar och forskare 
till ett rundabordssamtal den 28 januari för att diskutera den nationella life science strategin. Den 
nationella life science samordnaren Jenni Nordborg presenterade strategin. Forum för Health Policy 
har i en skrivelse framför medlemmarnas synpunkter.

Läs Jenni Nordborgs blogg  
Sverige behöver life science – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft. 

Utbildningsdag online, maj

Forum för Health Policys  
utbildningsdag 

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? 
Psykiska (o)hälsan? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård?
Forum för Health Policy bjöd i samverkan med KI Innovations in till en kostnadsfri utbildningsdag 
för att bland annat diskutera ovanstående frågor. Utbildningen vände sig till studenter/forskare/
innovatörer men även till andra inom styrning och ledning i hälso- och sjukvården, Forums 
medlemsorganisationer och politiker. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och 
innovation. Intresset för utbildningsdagen var stort och över 500 personer anmälde sig till den digitala 
utbildningsdagen. En rad olika välrenommerade föreläsare höll korta och informativa presentationer.

https://healthpolicy.se/2020/01/17/sverige-behover-life-science-for-battre-halsa-och-starkt-konkurrenskraft/
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Webinar för medlemmar,  juni

Forum för Health Policys  
Resultattavla

I samband med årsstämman presenterades arbetet med Forum för Health Policys Resultattavla som 
utvecklas av SAS-Institute. Medlemmarna var positiva till Resultattavlan och gav viktiga inspel. 

Webinar, augusti

Digitalisering i Sverige och  
OECD

Hur långt har olika länder kommit i användandet av digitalisering i hälso- och sjukvården? Forum 
för Health Policy bjöd in Tiago Oliveira Hashigushi, OECD, för att presentera rapporten ”Bringing 
health care to the patients – an overview of the use of telemedicine in OECD countries” under ett 
rundabordssamtal på Folkhälsodalen. Han presenterade hur eHälsa används i olika länder, vilka 
hinder och möjligheter som finns. Kommentarer från bland andra Verksamhetschef Ulf Österstad  
Bra Liv i Region Jönköping, forskaren Mårten Blix, Richard Grönewall, VD Carmona, Mattias Millbro, 
ung patient med cancer m.fl.

Läs Tiago Oliveira Hashigushis blogg  
The COVID-19 telemedicine boom provides clues for policy makers.

https://healthpolicy.se/2020/09/24/the-covid-19-telemedicine-boom-provides-clues-for-policy-makers/
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Webinar, augusti

Folkhälsodalen:  
Sjukvården efter Corona 

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar, svåra konsekvenser och inte minst en enorm 
påfrestning på vård och omsorg. Enorma insatser och kreativitet har pushat utvecklingen framåt i 
snabb takt men vi är fortfarande mitt i en kris. Efter den akuta fasen kommer vi lära mycket av vad som 
har fungerat och brustit. I ett webinar diskuteras Forum för Health Policys nya rapport ”Sjukvården 

efter Corona”.
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Livestreamat event, augusti

Utdelning av patientpriset

Forum för Health Policys nyinstiftade patientpris delas ut till patienten Jessica Dahlin och Gynekolo-
giska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Mottagningen är ett fint exempel på en 
verksamhet där samarbete sker över gränserna, patienten är i centrum, alla läkare är pålästa om pa-
tientens tillstånd och de digitala verktygen fungerar. Patienterna vittnar om en verklig patientcentrerad 
vård, med en koordinerande kontaktsjuksköterska som är spindeln i nätet.

”Hela mottagningen är en sådan oas. Trots att man arbetar med en tung patientgrupp känner man  redan 
när man kliver in genom dörren att alla är på rätt plats och trivs med sitt arbete.”  - Jessica Dahlin, patient.  

Se prisutdelningen på Folkhälsodalens hemsida.  

Läs Jessica Dahlins blogg Patientvinnarens resa genom vården.

Emma Johansson är kontaktsjuksköterska och barnmorska vid Gynekologiska onkologimottagningen. 
Läs hennes blogg Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården.

https://www.folkhalsodalen.se/play-7
https://healthpolicy.se/2020/09/02/patientprisvinnarens-resa-genom-varden/
https://healthpolicy.se/2020/10/07/med-genuin-vilja-att-skapa-den-basta-cancervarden/
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Webinar, september

Äldreomsorgen:  
vad kan vi lära av coronapandemin 

Hur har vi klarat krisen? Vad kan vi förbättra? Framför allt vilka systemförändringar vill vi se? 
Rundabordssamtal med medlemmar, Forum för Health Policys forskarnätverk, särskilt inbjudna 
gäster, bl.a. professor Richard Saltman, Emory University, Atlanta, Gilbert Tribo, Regionråd i Skåne, 

Ann-Christin Marten, chef Äldreboende.

Workshop, november

What can we learn?  
Internationell workshop, i samarbete 
med Nederländerna och Schweiz 

Stor internationell workshop om management, teknikutveckling och brukarinflytande inom 
äldreomsorgen i Sverige, Nederländerna och Schweiz. Den demografiska utvecklingen ställer stora 
krav på en väl fungerande äldreomsorg i hela Europa. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, 
inte minst finansiering, köer till särskilt boende, långsam utveckling i införandet av nya processer, 
ny teknik och brukarinflytande. Tillsammans med Nederländerna och Schweiz anordnade Forum för 
Health Policy en webinar med fokus på innovation och utveckling i äldreomsorgen. 

Läs Professor Andrew Paice blogg Funding must support research AND participation.

Läs Professor Henk Nies blogg Quality paradigms and innovation-the dutch case.

https://healthpolicy.se/2020/11/05/funding-must-support-research-and-participation/
https://healthpolicy.se/2020/04/15/quality-paradigms-and-innovation-the-dutch-case-2/
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Webinar i samarbete med Region Stockholm, Vinnova och Stockholms Sjukhem, november 

Skyddsutrustning, vad hände  
egentligen och vem tar ansvar?

I en undersökning med stöd från Vinnova visar Monica Winge, forskare, att det varken har varit 
produkten eller produktionen som varit den största utmaningen. Det är snarare bristen på tydliga 
processer som har begränsat tillgången till skyddsutrustning för vård och omsorg i Sverige. Viktig 
kunskap att ta med sig in i framtiden. Talare var bland annat Monica Winge, medlem i Forum för 
Health Policys forskarnätverk och principal i Stockholms Sjukhem, personer från Stockholms 
Sjukhem, Socialstyrelsen, Region Stockholm, Svenskt Näringsliv, OneMed, SKR och MSB.

Läs Monica Winges blogg och rapport Lös problemet med skyddsutrustning.

Webinar, december

Sjukvården efter Corona.  
Politikersamtal 

Frukostseminarium anordnades för medlemmar, forskarnätverket och inbjudna politiker för att 
diskutera Forum för Health Policys rapport ”Sjukvården efter Corona”. Deltog gjorde bland andra 
Anders W Jonsson, Camilla Waltersson Grönwall och Vivianne Macdisi.

https://healthpolicy.se/2020/10/27/los-problemet-med-skyddsutrustning-nu/
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Skrifter & Policy briefs
I samband med webinarium i augusti och november tog Forum för Health Policy fram två rapporter 
och sammanfattningar som innehåller både  rekommendationer och exempel på innovationer.

Sjukvården efter corona
Coronapandemin har lett till lidande, död och stora ekonomiska 
konsekvenser för hela samhället. Påfrestningarna på hälso- och 
sjukvården har varit extrema. Men vi ser också ljusglimtar. En 
kraftfull innovationsutveckling. Det som tidigare tog månader och 
år att genomföra kan nu gå på några veckor. Digitaliseringen har 
tagit stora kliv framåt. Detta visar att det finns en oerhörd potential 
i sjukvårdspersonelen. I denna rapport ges förslag på nödvändiga 
åtgärder inom en rad olika områden, för att långsiktigt bibehålla 
den innovations- och utvecklingskraft som vi smakprov på under 
pandemin. 

Innovation in elderly care
As population demographics changes, it is clear that there is an 
increase in the ageing population as well as the amount of people 
living with chronic diseases worldwide. Many healthcare systems 
across the world will have to cope with the increasing demand of 
care services among the elderly. To respond to this demand in a 
financially sustainable way, innovative solutions will need to be 
employed.
This report presents examples of innovation in the care of the 
elderly population which ultimately promotes active, healthy 
ageing.

Due to the COVID-19 pandemic, the role of  
innovation has never been more important."

"
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Debattartiklar, Gästblogg och 
Podd

Debattartiklar

Coronapandemin – Raketbränsle för den digitala transformationen
Av Catharina Barkman och Peter Graf 
Dagens Medicin 1 april 2020

Detaljstyrningen av vårdens medarbetare måste minska
Av Catharina Barkman och Peter Graf
Dagens Medicin 15 oktober 2020

Under 2020 publicerades två debattartiklar i Dagens Medicin och ett 30-tal blogginlägg på Forum 
för Health Policys numera väletablerade gästblogg. 2020 var också året då Forum för Health Policy 
lanserade hälso- och sjukvårdspodden - En podcast om livet, hälsan och politiken. Podden leds av Livia 
Holm och Magnus Lejelöv som varje månad samtalar med inbjudna gäster om hur vi kan förbättra 
hälsan hos Sveriges invånare och vilken politik som krävs. Samtalen rör personcentrering, ledarskap, 
digitalisering, organisation, politik och mycket mer.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/coronapandemin-ar-raketbransle-for-den-digitala-transformationen/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/detaljstyrningen-av-vardens-medarbetare-maste-minska/
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För bästa personcentrerad vård tror jag att det 
är viktigt att komma ihåg att vi som personal får 
följa patientens resa och att det inte är patienten 

som följer personalens resa i cancervården.
 

- Emma Johansson

"

"

Blogginlägg

Här nedan ges några exempel på bloggar som publicerats under 2020. 

Tidig upptäckt på liv och död. Av Margareta Haag

Funding must support research and participation. Av Prof Andrew Paice 

Lös problemet med skyddsutrustning nu. Av Monica Winge

Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården. Av Emma Johansson 

The Covid-19 telemedicine boom provides clues for policy makers. Av Tiago Oliveira

Vad är det vi mäter? Av Maja Wessel

Investera i proaktiva förebyggande. Av Kristina Ström Olsson

Ett lärande system för pandemihantering. Av Joakim Ramsberg

Patientlagen, chimär eller verklighet. Av Anne Carlsson och Inger Ros

https://healthpolicy.se/category/blog/
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Podd

Under 2020 har vi pratat med 15 kunniga personer inom hälso- och sjukvården. Dessa är:

Christian Danielsson - chef EU-kommissionen Sverige

Boubou Hallberg - sjukhusdirektör Västra Götalands regionen

Annemieke Ålenius - chef för avdelning samordning, E-hälsomyndigheten

Lars Hammarström - direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova

Björn Eriksson - Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm

Ann Carlsson - VD Apoteket AB

Anders Blanck - VD Läkemedelsindustriföreningen

Nasim Farrokhnia - Kvalitets- och forskningschef Kry

Andreas Thörneby - allmänläkare

Kalle Conneryd Lundgren -  operativ direktör Karolinska Universitetssjukhuset

Jonas Claesson - hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län

Göran Henriks - utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

Anne-Marie Wennberg - sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göran Stiernstedt - utredare

Peter Graf - VD Tiohundra
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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 2020 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

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
Vid slutet av 2020 hade föreningen 21 medlemmar som representerar en bredd av områden inom häl-
so- och sjukvården,  från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter 
och digitaliseringsbolag. Medlemmarna utgör grundbulten i föreningens verksamhet, såväl ekono-
miskt som innehållsmässigt. Tillsammans driver de viktiga frågor och bidrar till att olika perspektiv 
lyfts i samtliga aktiviteter som Forum arrangerar. 

2020 är följande organisationer och företag medlemmar i föreningen:
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Styrelse

Peter Graf
Ordförande
VD Tiohundra

Anders Morin
Vice ordförande
Ansv. välfärdspolitik,  
Svenskt Näringsliv

Anne Carlsson
Ledamot
ILCO

Magnus Lejelöv 
Ledamot  
(från juni 2020)
Sakkunnig  
LIF

Livia Holm 
Ledamot
Utvecklingschef KRY

Inger Ros
Ledamot
Ordförande
Riksförbundet HjärtLung

Ann Johansson
Ledamot
Vice ordförande, 
Vårdförbundet



Forum för Health Policy 2020

22

Kansli & Ambassadörer

Richard Saltman
Internationell rådg-
ivare,
Emory University,  
Atlanta USA

Daniel Anderberg
Ambassadör (ideellt arbete),
fd. VD / Area Vice President  
CGM Sverige

Catharina Barkman
Kansli  
Project Director

Helena Conning 
Kansli
Koordinator &  
Kommunikationsansvarig

Anna Forsberg 
Ambassadör (ideellt arbete)
Innovationscoach 
KI Innovations

Barbro Fridén
Ambassadör (ideellt arbete)
Med Dr och Specialist i  
Obstetrik och Gynekologi

Nishi Dave
Praktikant
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