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DAG 1 | ONSDAG 28 SEPTEMBER 2016

Moderator: Gunnar Akner, Läkare, Professor, Docent, Linnéuniversitetet, Karolinska
Institutet

8.30 Välkommen! Frukost och fräscha tankar

9.00 God morgon primärvården!

Moderatorns välkomsthälsning och inledning på dagen

9.10 KEYNOTE Sverige 2025 – Bäst världen på e-Hälsa?

”Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, har fattat beslut om en gemensam

vision för e-hälsa. Målet är att Sverige skall år 2025 bli bäst i världen – Kommer pengar,

teknik och samordning räcka till för att nå målet?”

Jesper Olsson, Utvecklingsansvarig, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

9.55 FRAMTIDSSCENARIO Framtidens vård genom digitalisering!

Vilka möjligheter finns det inom digitalisering?
Vilka effekter och utmaningar finns?

Meny:

http://www.professio.se/
http://www.professio.se/


Sofia Gerward, Innovation manager, Innovation Skåne

10.40 Kaffe & stans bästa småprat

11.00 Virtuell vårdcentral och virtuella vårdrum föregångare för framtidens primärvård!

Virtuell vård fyller luckorna för dålig tillgänglighet!
Hur genomför vi glesbygdsvård genom virtuell vård?
Kan man med virtuell vård erbjuda bästa möjliga vårdnivå?

Josefin Landgård, VD, Digitala vårdcentralen KRY 

Kry – Sveriges första digitala vårdcentral är en teknisk tjänst som i partnerskap med

landsting och vårdcentraler erbjuder digitala vårdmöten oberoende plats. Om fem år

uppskattas 30 procent av svenska vårdmöten vara digitala.

11.45 Lunch – vitalitet & energi

12.45 Nu pekar vi ut vägen mot framtidens vårdcentral!

CASE Bra liv nära

Vad tillför videomöten, räcker bara video egentligen? Vilken potential finns och
vilka fallgropar?
Nya sätt att möta patienter och organisera sig på ett nytt sätt. Vad säger
medarbetare och patienter?
Digitalisering i offentlig verksamhet hur ser planen ut och hur har det gått?

Ulf Österstad, Verksamhetschef, Bra liv nära, Vårdcentralerna Bra Liv, Region

Jönköpings län

Bra Liv nära – en av världens första ofentligfinansierade digitala enheter. Både privata och

offentliga utförare runt om i Sverige följer deras resa.

13.30 Förebyggande arbete sparar lidande och pengar!

Hur gör vi patienten mer delaktig i den förebyggande vården och hur får vi
engagerade medarbetare?
Hur integrerar vi den förebyggande vården i vardagen?

Ing-Marie Larsson, Kvalitets- och utvecklingschef, Karlskoga lasarett, Region Örebro

län

14.10 Kaffe & stans bästa småprat

14.30 Samverkan mellan kommuner och landsting – Kunden är värd samverkan!

CASE Hälsostaden Ängelholm



Vilka är fördelarna med samarbete mellan kommun och landsting och hur uppnås
ett gott samarbete?
Hur leder man primärvårdens, sociala omsorgens och sjukvårdens samarbete?

Björn Zackrisson, Förvaltningschef, Skånevård Sund, Region Skåne

Projektet Hälsostaden i Ängelholm skapar en gemensam organisation för Region Skånes

vård och kommunens omsorg, så kallad sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas

vardag. Här suddas gränserna mellan kommunens omsorg och Region Skånes sjukvård ut,

vilket gör det lättare för patienterna.

15.15 SYNVINKEL Visualisering av komplexa hälsoproblem och behandlingar

Gunnar Akner, Läkare, Professor, Docent, Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet

15.45 Inspirerande diskussion och avslutning på dagen!

 

DAG 2 | TORSDAG 29 SEPTEMBER 2016

Moderator: Gunnar Akner, Läkare, Professor, Docent, Linnéuniversitetet, Karolinska
Institutet

8.30 Välkommen! Frukost och fräscha tankar

9.00 God morgon! 

Moderatorns välkomsthälsning och inledning på den nya dagen

9.10 FRAMGÅNGSFAKTORER Bästa primärvården i Sverige – Rätt vård på rätt vårdnivå!

Hur effektiverar vi patientflöden i primärvården?
Hur skapar vi ett nära samarbete mellan yrkesprofessioner för bästa möjliga
vårdresultat?
Personaltillgänglighet på rätt nivå! – Hur kan vi se till att alla har tillgång till rätt
vårdpersonal?

Anna Granevärn, Primärvårdschef, Region Jämtland Härjedalen

En av vårdcentralerna i Region Jämtland Härjedalen, Backe Hälsocentral, har flera år i rad

blivit rankad som bästa vårdcentralen i Sverige. Till framgångsfaktorerna hör bl.a. ett tätt

samarbete mellan professioner och därmed alltid rätt vård på rätt vårdnivå.

10.00 Från det högsta ohälsotalet – Med målet att bli den bästa hälsocentralen!

CASE Haparanda

Läkarbrist, hård belastning och dålig arbetsmiljö – Hur kan man förvandla



motgång till framgång?

Mervi Rundgren, Verksamhetschef, Haparanda hälsocentral

Det högsta ohälsotalet och stor läkarbrist resulterade i att man tappat kontrollen. Efter en

självanmälan till IVO i juni 2014, var det dags att börja från början, med målet att bli den

bästa hälsocentralen i framtiden, både för patient och personal.

10.40 Kaffe & stans bästa småprat

11.00 Framtiden är både mänsklig och digital – Men hur mycket behövs det av var? 

Hur kan vi bättre möta patientens behov genom segmentering av patientgrupper?
Möjligheter och utmaningar med digifysisk sjukvård
Möjligheter och utmaningar för en offentligt finansierad privat vårdgivare med
verksamhet i 12 olika regioner
Spirande innovativ digitalisering av vårdtjänster gror bäst i en bördig jord av
standardisering

Towa Jexmark, Medicinsk utvecklingschef, Capio Group

Daniel Olsson, vice Affärsområdeschef, Capio Närsjukvård

11.45 Lunch – vitalitet & energi

12.45 Strukturerad standardprocess och patienmedverkan – Dags att

implementera nationella riktlinjer för framtiden!

CASE Värdelyftet framtidens primärvård

Delaktig patient före, under och efter besök – Hur påverkar patienmedverkan
vårdresultatet och patientens tillfredsställelse?
Förbättrad vårdkvalitet genom kvalitetsuppföljning NU!

Eva Pilsäter Faxner, Verksamhetsområdeschef, Primärvård, Stockholms läns

landsting

13.30 Kaffe & stans bästa småprat

13.50 Utvecklingen av vården med stöd av ny teknik – Hur kan vi lyckas?

Kräver digitalisering förändring av patienterna?
Hur förändras vårdpersonalens arbetssätt och hur kan förändringen stödjas?
Hur kan man lyckas att som ledare att föra verksamheten mot en digitaliserad
vårdmiljö?

Christina Jogér, Förvaltningschef, Primärvård, Landstinget i Västmanland

14.30 FRAMTIDENS VÅRDCENTRAL 2025 Så skall det se ut!



Hur bör man planera vårdmiljön idag så den betjänar framtidens vårdmetoder?
Hur beaktas flöden, patientsäkerhet och hållbarhet i framtidens vårdmiljö?

Bengt Ardenvik, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne

Linda Strömbäck, Fastighetschef, Region Skåne

15.20 Redo för hemfärd med inspiration att inleda framtiden idag!
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