Välkommen till workshop
Hur kan sjukvård och omsorg samordnas bättre?
Tid:

Torsdag 19 maj 2016 kl. 13:00 – 17:00

Plats:

Ersta Konferens & Hotell, Norrbysalen, Erstagatan 1 K, Stockholm

Anmälan:

http://www.healthpolicy.se/

13.00 – 13.10

Välkommen och introduktion
Thorbjörn Larsson, ordförande, Forum för Health Policy
Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys

13.10 – 14.10

Coordination of healthcare and welfare: recent Finnish
experience and current government proposals
Juhani S. Lehto, PhD, Professor emeritus Social and Health Policy,
University of Tampere, Finland
Pia Maria Jonsson, MD PhD, Chief Advisor, Head of Unit, National
Institute for Health and Welfare, Finland
Moderator: Richard Saltman, Professor, Emory University, Atlanta,
USA

14.10 – 14.50

Samordnad vård och omsorg – en analys av
samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och
omsorgssystem
Peter Nilsson, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Moderator: Peter Daneryd, MD PhD

Medlemmar i Forum för Health Policy är:
Attendo Sverige AB • AstraZeneca • Famna • Kommunal • LIF • Pfizer • Reumatikerförbundet • Svenskt Näringsliv • Vinnova • Vision
Ansvariga projektledare för Forum för Health Policy är Peter Daneryd, MD PhD, och professor Richard B. Saltman, Emory University
och European Observatory on Health Systems and Policies.

14.50 – 15.20

Kaffepaus

15.20 – 15.50

Inbjuden kommentar
Ulrika Winblad Spångberg, PhD, Docent, Uppsala Universitet

15.50 – 16.50

Allmän diskussion

16.50 – 17.00

Sammanfattning och avslut

17:00

Mingel med något att äta och dricka

Målsättning

När vården och omsorgen är samordnad ser patienterna och brukarna en helhet där
professionerna arbetar tillsammans för att möta den enskildes behov. Patienterna och brukarna
behöver då inte bekymra sig över hur systemet är organiserat för att få den vård och omsorg de
behöver. Men sker det? Är det överhuvudtaget genomförbart?
Ett antal svenska och internationella källor pekar samfällt på att bristande samordning är en av
de största utmaningarna för vården och omsorgen i Sverige. I vår omvärld strävar man efter nya
lösningar. I Finland innebär exempelvis den nya hälsovårdsreformen att man på regional nivå
slår ihop administrationen för social omsorg med den för hälso- och sjukvård. I två pilotprojekt i
Storbritannien (Manchester och Sheffield) läggs administrationen för social omsorg och hälsooch sjukvård under samma regionala ledning.
Detta är det organisatoriska perspektivet, men vad vet vi om patient- och brukarperspektivet?
De senaste årens ökade fokus på multisjuka äldre har gett värdefull information, men finns
andra patient- och brukargrupper som har liknande behov av samordning och där utmaningen
är densamma?
Denna workshop syftar till att identifiera strategier för att förbättra samordningen i svensk vård
och omsorg. Vi utgår från ett tydligt patient- och brukarperspektiv och som plattform för en
sådan lösningsorienterad diskussion kommer vi att använda ett nytt ramverk som presenterats i
en nyligen publicerad rapport från Vårdanalys: ¨Samordnad vård och omsorg – en analys av
samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem¨ (Vårdanalys 2016).

Medlemmar i Forum för Health Policy är:
Attendo Sverige AB • AstraZeneca • Famna • Kommunal • LIF • Pfizer • Reumatikerförbundet • Svenskt Näringsliv • Vinnova • Vision
Ansvariga projektledare för Forum för Health Policy är Peter Daneryd, MD PhD, och professor Richard B. Saltman, Emory University
och European Observatory on Health Systems and Policies.

Internationella experter

Juhani S. Lehto, PhD och professor emeritus, har en karriär inom health policy vilken rymmer
internationella uppdrag inom WHO liksom forskningsuppdrag vid STAKES i Helsingfors,
deltagare i det EU-finansierade COST-projektet, samt som Fellow vid Institute for Advanced
Social Research vid Universitetet i Tampere. Han är författare till många artiklar inom forskning
och health policy, liksom bokkapitel om det finska hälso- och sjukvårdssystemet och dess
utmaningar. Han har varit rådgivare till the National Institute for Health and Welfare i Finland
för flera reformer inom hälso- och sjukvård.
Pia Maria Jonsson, MD PhD, har nyligen innehaft en forskartjänst vid Karolinska Institutet. Hon
är för närvarande senior policy-rådgivare och enhetschef för reformeringsenheten vid the
National Institute for Health and Welfare i Finland. Hennes enhet ansvarar både för
expertkunskap och implementeringsstöd i realtid till nationella beslutsfattare.

Svenska experter

Peter Nilsson är utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Under det senaste året
har Peter lett ett projekt som syftar till att identifiera strategier för att förbättra samordningen i
vården och omsorgen. Dessförinnan arbetade han i sju år på Sveriges Kommuner och Landsting
med uppföljning och analys inom bland annat äldreomsorgsområdet. Peter är statistiker i botten
och framförallt inriktad på kvantitativ analys inom socialtjänstens verksamheter.
Ulrika Winblad Spångberg är PhD och docent i socialmedicinsk forskning samt lektor vid
Uppsala Universitet. Hon är forskargruppschef för Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap, och hennes forskning är inriktad mot sjukvårdens och
äldreomsorgens styrning och organisation samt med speciellt fokus mot de marknadsreformer
som genomförts de senaste två decennierna. Ulrika har varit Harkness-stipendiat 2014-2015
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Vi hoppas att Du ska finna detta program intressant, inspirerande och värdefullt för ditt arbete.
Varmt välkommen!
Thorbjörn Larsson
Ordförande

Peter Daneryd
Projektledare

Richard Saltman
Projektledare

Forum för Health Policy
Fredrik Lennartsson
Myndighetschef

Christofer Montell
Granskningschef

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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