Utvecklingskraft är en nationell HFS-konferens och sker varje år i Jönköping.
Temat för årets konferens var ”Tillsammans för en god och jämlik hälsa”.
Vi välkomnades av skönsång i sommarens tecken och sedan inleddes
förmiddagen med många nationella talare som pratade om temat jämlik
hälsa i Sverige. Agneta Karlsson, statssekreterare från Socialdepartementet,
berättade om målen för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik, vilka är;
1. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.
2. Svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande.
3. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig, d v s vården ska ges till alla
på lika villkor.
4. Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och
sjukvård av god kvalitet.
Hon berättar vidare att man ser ökande klyftor i hälsa och medellivslängd hos personer med
funktionsnedsättning, utlandsfödda och hos personer med kort utbildning. Utmaningarna för
hälso- och sjukvården är att den idag är organiserad i stuprör utifrån professionens behov
snarare än patientens. Vården är väldigt sjukhusfokuserad istället för att vården är nära
människor. Patienten ses fortfarande som ett objekt och inte en medaktör. Digitaliseringen
har halkat efter och små landsting/regioner har svårt att klara finansiering/organisering och
kompetens själva.
Göran Stiernstedt, läkare, direktör vid SKL och statlig utredare, lade stort fokus att berätta
om den nationella styrningen, d v s staten och huvudmännen (landsting/regioner och
kommuner). Stort fokus låg på primärvården och ett områdesansvar hos huvudmännen, d v s
att vården ska komma närmre människorna och inte vara lika sjukhuscentrerad som idag.
Där låg förslag på dygnetrunt öppna vårdcentraler, flexibilitet i olika typer av besök, t ex
digitala, och stor betoning på samverkan mellan olika parter.
Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings
Universitet och företrädare för det svenska HFS-nätverket, berättade om deras funktion. Det
är även en del av det internationella HPH-nätverket, Health Promoting Hospitals and Health
services som initierades av WHO 1993.
Anna Nergårdh, chefläkare och utredare på Socialdepartementet, informerade om att hon
ska stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordna
och utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på
primärvården. Hon ska i dialog med företrädare för samtliga landsting, myndigheter och
andra berörda aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en
ökad närhet till patienten. Hon ska i planen redovisa vad som krävs för en nationellt
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samordnad förändring, vilka utmaningar som finns och redovisa en med berörda
aktörer förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet.
Kim Andersson, som varit patient under lång tid, berättade sin syn på vården
och betonade vikten av bemötandet från sjukvårdspersonal och hur viktigt
det är för varje enskild patient.
Förmiddagen avslutades med en mycket intressant paneldiskussion med alla ovan nämnda
personer och patientrepresentanterna Patrik Blomqvist och Annika Sköld Landberg i temat
”Tillsammans för en god och jämlik hälsa”.
Under eftermiddagen föreläste vi från CSD tillsammans med koordinator från
Sällsynta odontologiska tillstånd, Annica Krogell, om hur Centrum för Sällsynta Diagnoser
gick från projekt till fast förvaltning och om samarbetet med Kompetenscenter för
Sällsynta odontologiska tillstånd.
Deltagare från CSD: Christina Alnervik och Åsa Lundin
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