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Ordförande har ordet
Även år 2021 präglades av Coronapandemin med fortsatt press på
hälso- och sjukvården och omsorgen. Backloggen av köer, redan långa
innan pandemin, ökade.
Forum för Health Policy har haft ett intensivt och engagerande år.
Vi har anordnat en rad olika webinarier, internationella workshops,
publicerat bloggar, poddar och policyrapporter med stort genomslag.
Under hösten vann Forum för Health Policy Apotekets idétävling
om framtidens apotek, till vår stora glädje. Olika krafter behövs för
att stärka hälso- och sjukvårdssystemet. Vårt bidrag och publicerade
debattartikel finns att läsa på hemsidan.
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. Utmaningarna var stora för svensk hälso- och sjukvård
redan före coronakrisen. Med ökande sjukvårdsutgifter, bland de högre i internationell jämförelse och
ett högt antal läkare hade Sverige fortfarande långa köer. Det är vad diskussionen måste handla om,
särskilt under valåret 2022.
I Forum för Health Policys Demoskop-undersökning om hur unga ser på vården under november/
december 2021 var det intressant att konstatera att unga ser ”ineffektivitet” som ett av de största
hindren för ett väl fungerande sjukvårdssystem
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 sammanfattas verksamheten under 2021.

Peter Graf

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

Kvalitet & Effektivitet
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 hälsooch sjukvård?
Hur väl fungerar dagens finansieringsmodeller?

•

Hur ser gränserna ut för det offentliga åtagandet i framtiden?

Innovation & Digitalisering
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:
•
•
•
•
•

6

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 drivkrafterna?

Forum för Health Policy 2021

Personcentrerad vård & omsorg
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?
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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, poddavsnitt 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 flera hundra. Under året delade föreningen också
ut 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 2021. Under året vann Forum för Health Policy Apotekets idétävling om
framtidens apotek.

Symbolbeskrivningar:

Webinar

Frukostssamtal
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Rundabordssamtal

Utbildning

Seminarium/
Workshop

Prisutdelning
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God och nära vård
och patientlagen

Frukostseminarium, december

Vård- och omsorgsanalys presenterade resultaten från två av sina rapporter, ”Nära vård i sikte?” och
rapporten om patientlagen, ”En lag som kräver omtag”.
Vård- och omsorgsanalys konstaterar att:
•
Hittills finns få indikationer på att omställningen har lett till måluppfyllelse
•
En mängd aktiviteter pågår men omställningen tycks inte hittills lösa grundproblemen
•
Det finns ett brett stöd för reformens mål och en stor efterfrågan på förbättringar

Framtidens hälsa,
vård och omsorg

Workshop, november

Den 20 oktober medverkade ett 40 personer – medlemmar, forskare och speciellt inbjudna gäster i en
workshop för att ta fram policyförslag inför valet 2022. Diskussionerna rörde fyra teman:
•
Styrning
•
Digitalisering och hälsodata
•
Psykisk ohälsa
•
Tvärsektoriellt samarbete i vård och omsorg
Syftet med workshopen var att ta fram underlag inför den rapport med strategiska
policyrekommendationer inför valet 2022 som Forum för Health Policy tar fram och som ska
presenteras under vintern. Rapporten kommer att spridas via hemsida och sociala medier så håll utkik.
Forum för Health Policy genomförde workshopen tillsammans med RISE.
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Rundabordssamtal för medlemmar och forskare, september

Behöver vi en ny
vårdorganisation?

Medverkande:
Acko Ankarberg (KD, ordförande i riksdagens Socialutskott) presenterar rapporten ”Århundradets
vårdreform” om styrning och ledning”
Nils Karlsson/Mattias Lundbeck (författare till Ratiorapporten ”Myten om Centralisering”)
kommenterar
Ulrika Winblad, ledamot i Forums forskarnätverk, professor vid Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap, kommenterar

Årsstämma
och dialogseminarium
•
•
•
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för medlemmar och forskare, juni

Forum för Health Policy, vad är på gång? – Peter Graf, Catharina Barkman
Det senaste från forskarnätverket – Nasim Farrokhnia
Poddar i sammandrag – Livia Holm och Magnus Lejelöv
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Social Impact Bonds Betala för resultat

Rundabordssamtal, maj

Rundabordssamtal 6 maj kl 16.30 – 18.00
Vad är social impact bonds? Hur kan modellen användas? Utmaningar/hinder?
Konkret exempel från Region Sthlm
Med bland andra:
– Hugo Mörse, Leksell Social Ventures
– Fredrik Söder, Health Integrator
– Daniel Forslund, (L), Bitr. regionråd Region Stockholm.
Lär Hugo Mörses blogg: Betalning för resultat stärker prevention
Lyssna på Fredrik Söder i Forum för Health Policys podd.

Svenska hälsooch sjukvårdssystemet

Utbildningsdag, maj

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Hur bra
är olika sjukvårdssystem? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård? Hur väl har Sveriges
Corona-strategi fungerat?
I maj arrangerade Forum för Health Policy en utbildningsdag för studenter, forskare och innovatörer
men även till andra inom hälso- och sjukvård och omsorg, föreningens medlemmar samt till politiker
och tjänstemän. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation.

11

Forum för Health Policy 2021

IT-infrastrukturen i hälso- och
sjukvården – hur mår den?

Webinar, februari

En nationell infrastruktur, med enkel överföring av information mellan olika aktörer och huvudmän,
är helt central för patientsäkerheten. I ljuset av pandemin är det obegripligt hur IT utvecklingen ser
ut i landet. Fragmenterinen av IT-infrastrukturen hämmar möjligheten att skala upp nya, innovativa
lösningar som för leverantörer ofta bygger på att det är skalbart. Det finns en överenskommelse
mellan SKR och staten att man ska bygga en gemensam infrastruktur tillsammans. Men vad händer
egentligen – debatten har tystnat, eller?
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd i Region Stockholm, ordförande i SKRs Beredning för
digitalisering
Harald Roos – styrgruppsordförande, Skånes digitala vårdsystem
Margareta Haag – Ordförande nätverket mot cancer
Marie Morell – ordförande i SKRs hälso- och sjukvårdsdelegation
Catharina Barkman, Forum för Health Policy,
Magnus Lejelöv, LIF,
Hanna Pohjonen – PhD -internationell expert OpenEHR
Läs Hanna Pohjonens blogg From monoliths to modules
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Utdelning av
patientpriset 2021

Prisutdelning, september

Forum för Health Policys patientpris delades ut till Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut med
motiveringen:
Ulrika Ehn, lymfterapeut, har med kreativitet, professionalism och empati gett en ung patient rätt behandlingar som möjliggör ett drägligt liv. Ulrika har alltid funnits tillgänglig och koordinerat patientens vård
med andra vårdgivare. Hon har hittat kreativa lösningar för att tillgodose patientens bästa. Lymfödem är en
sjukdom där kunskapen är begränsad. Patientföreningar undervisar läkare och övrig vårdpersonal i behandlingsmetoder och egenvård. Lymfterapeuter finns endast i ett fåtal. Forum för Health Policy vill på detta sätt
uppmärksamma en kronisk smärtsam sjukdom där kunskapen behöver höjas.
Se intervju med vinnaren.
Läs Ulrika Ehns blogg Även små steg är framsteg
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Skrifter & Policy briefs
Under 2021 genomfört en undersökning bland unga, skrivit ett antal rekommendationer inför
valet 2022, samt summerat utmaningar vad gäller vård och omsorg av äldre, med särskilt fokus på
pandemin.

Ungas förväntningar på
vården
Forum för Health Policy gav analysföretaget Demoskop i uppdrag
att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och
framtidens vård. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022
med unga mellan 18 och 30 år.I undersökningen framkommer att
en av fyra unga är kritisk mot hur dagens sjukvård fungerar. Bilden
av sjukvården skiljer sig inte markant mot den hos allmänheten
i stort. Kritiken är mest omfattande avseende tillgänglighet och
effektivitet.

"

Läs rapporten i sin helhet och debattartikeln i Dagens Medicin
som publicerades januari 2022

Såväl bland unga som bland allmänheten uppfattas brist på resurser, ineffektiv organisation,
rekryteringsproblem och ojämlik fördelning vara
hot mot framtidens sjukvård.

Framtidens vård –
Rekommendationer inför
valet 2022
Forum för Health Policy har publicerat ett antal policyrapporter
och artiklar med rekommendationer och förslag för ett förbättrat
hälso- och sjukvårdssystem. De, tillsammans med resultat från
en av höstens workshopar, ligger till grund för denna policy brief:
Framtidens vård – inför valet 2022, som innehåller en analys av
vilka utmaningar och problem som behöver lösas och hur detta
bör ske. Rapporten vänder sig framför allt till beslutsfattare och
politiker på nationell, regional och kommunal nivå.
Läs rapporten i sin helhet.
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Vård och omsorg av äldre
under pandemin
Texten bygger på en rad rapporter, genomförda workshops och
rundabordssamtal.
Se särskilt de policyrekommendationer som finns beskrivna och
analyserade i rapporten:
• Ge individen möjlighet att välja mellan olika aktörer som
erbjuder sammanhållna vårdkedjor för en mer sömlös vård
och omsorg.
• Öka digitaliseringstempot i äldreomsorgen.
• Skapa ersättning- och uppföljningssystem som stärker den
personcentrerade vården och omsorgen genom
koordineringen av individens hela vård- och omsorg.
• Lär av variationer i resultaten.
Läs rapporten i sin helhet.

"

Det handlar om kultur och värderingar. Politiker
tar emot utredningar och håller ofta med men
sedan händer ingenting.
Enligt World Values Survey är Sverige fjärde
sämsta landet i världen på att respektera äldre.
Bara lite mer än 20 procent av svenskarna ser på
medmänniskor som är över 70 år med respekt.
Därmed inte sagt att äldreomsorgen är sämre i
Sverige jämfört med andra länder. Men frågan är
om det finns en ”unconscious bias” när det gäller
prioritering av äldre

"
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Debattartiklar, Gästblogg och
Podd
Under 2021 publicerade Forum för Health Policy 35 bloggar av 40 gästförfattare, två debattartiklar i
Dagens Medicin och 33 avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Podden som startades 2020 har ett
ständigt ökande antal lyssnare med i genomsnitt 300 lyssnare per avsnitt.

Debattartiklar
En omvandling av apoteken kan avlasta hälso- och sjukvården
Av Catharina Barkman och Peter Graf
Dagens Medicin 8 december 2021
Debattartikeln baseras på ett bidrag till Apotekets AB Idétävling som Forum för Health
Policy deltog i och vann. I tävlingsbidraget elaboreras kring Apotekens framtida roll som
ett stödjande komplement och brygga till primärvården, inte minst i glesbygd. En ny roll
för apoteken skulle kunna innebära enklare diagnostik på plats, uthyrning av diagnostiska
verktyg för distansmonitorering på remiss och olika typer av möjligheter till hemtester.
Om apoteken kan bli integrerade med vårdgivares och laboratoriers digitala system
öppnas möjligheten för mer patientnära tjänster till exempel i form av egenmonitorering
av stora folksjukdomar. Detta kan stärka folkhälsan och minskar trycket på sjukvården.

Underlätta upphandling av en hel vårdkedja
Av Catharina Barkman och Peter Graf
Dagens Medicin 27 april 2021

"

Ett förslag är att förenkla förutsättningarna för
samarbeten mellan regioner och kommuner genom
exempelvis upphandling av en eller flera vårdoch omsorgsgivare som kan ta ett helhetsansvar
för både regionernas och kommunernas sjukvård
och omsorg vid sidan av nuvarande strukturer.
Vårdgivare med ett helhetsansvar kan lättare
utforma en sömlös vård och omsorg.

"
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Blogginlägg
Här nedan ges några exempel på bloggar som publicerats under 2021.

Digitala besök i pandemin – vad lär vi oss? Av Cecilia Dahlgren, Sofia Svereus
Fungerar patientlagen egentligen? Av Sara Korlén, Ida Nyström
Investering i prevention är en vinst för individ, företag och samhälle. Av Kristina Ström Olsson
AI baserad cancerdiagnostik kan minska ojämlikheten. Av Johan Hartman
Kan robotar lösa personalbristen? Av Peter Lindgren
Hälsodata – utmaningar och möjligheter. Av Mats Ulfendahl
Vård i hemmet är dyrare än man tidigare trott. Av Theresa Larsen
Äldrevård kräver kompetens. Av Helle Wijk
Regionerna kan spara 3 miljarder med smartare administration. Av Henric Carlsson

"

Patientens ställning och patientlagens efterlevnad
är angelägna frågor som behöver prioriteras i
styrningen av vården för att uppnå en ännu bättre
vård sett utifrån patientens perspektiv.
Sara Korlén, Ida Nyström

"
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Podd

Under 2021 har Forum för Health Policy publicerat ett 40-tal poddavsnitt med personer kunniga om
hälso- och sjukvården, bland annat:
Anders Morin, välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
Max Gordon, ortoped, Danderyds sjukhus
Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne
Markus Lingman, årets AI-svensk 2020 och läkare Region Halland
Anette Falkenroth, läkare och expert inom e-hälsa
Tina Crafoord, läkare ordförande Sveriges Läkarförbunds Chefsförening
Nina Brodin, docent och lektor i fysioterapi, Karolinska Institutet
Sofia Palmquist, koncernchef Aleris
Mathias Ekman, Director Health Platforms & Partner Ecosystems, Microsoft
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, Västra Götaland
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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 2021 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)
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 2021 hade föreningen 21 medlemmar som representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården, från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter
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.
2021 är följande organisationer och företag medlemmar i föreningen:
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Styrelse 2021/2022
Peter Graf
Ordförande
VD Tiohundra

Anders Morin
Vice ordförande
Ansv. välfärdspolitik,
Svenskt Näringsliv

Rikard Grönevall
Ledamot

Cecilia Fenelius
Ledamot
Digital Well Arena,
Region Värmland

Magnus Lejelöv
Ledamot
Sakkunnig
LIF

Livia Holm
Ledamot
Utvecklingschef KRY

Inger Ros
Ledamot
Ordförande
Riksförbundet HjärtLung
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Kansli & Ambassadörer
Catharina Barkman
Kansli
Project Director

Helena Conning
Kansli
Koordinator &
Kommunikationsansvarig

Richard Saltman
Internationell rådgivare,
Emory University,
Atlanta USA

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

Anna Forsberg
Ambassadör (ideellt arbete)
Innovationscoach
KI Innovations
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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
www.healthpolicy.se
@forumforhealthpolicy
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