
 
09:00 – 09:30 Registrering och kaffe  

09:30 – 09:35 Dagens Samhälles chefredaktör Olov Carlsson och Läkartidningens chefredaktör Pär 
Gunnarsson inleder.  

 

09:35 – 09:55 Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, talar om den 
roll hälso- och sjukvården spelar för en jämlik hälsa, utifrån en rapport hon nyligen skrivit till 
Kommissionen för jämlik hälsa.  

09:55 – 10:10 Intervju med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Hur ser ojämlikheten i 
vården ut och hur kan den tacklas?  

10:10 – 10:30 Erik Johnsson, verksamhetschef vid vårdcentralen Cityhälsan Centrum i Norrköping, 
berättar hur vårdcentralen arbetar för att göra vården mer tillgänglig, inte minst för dem som lider av 
psykisk ohälsa.  

 
10:30 - 11:00 Kaffepaus 

 

11:00 – 12:00 Är det dags att ge upp drömmen om tillräckligt många läkare? Trots att landstingen 
provat en rad olika åtgärder är det fortfarande svårt att få läkare till glesbygden och till socialt utsatta 
områden. Är det dags att söka efter andra lösningar, som att enbart arbeta med hyrläkare eller låta 
sjuksköterskor ta över betydligt fler arbetsuppgifter?  

Paneldebatt med Hanna Åsberg, ordförande i SFAM. Johannes Schildt, VD på KRY.se. Dag Larsson, 
landstingsråd (S), Johan Larson, vice ordförande Vårdförbundet och direktör Agneta Jöhnk, SKL 

 
12:00 – 13:00 Lunch  

 

13:00 – 13:20 Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef för e-hälsa vid RISE ICT (ett 
forskningsinstitut för tillämpad informations- och kommunikationsteknik) ger en framtidsvision av 
sjukvården och vad digitaliseringen kan betyda för patienterna.  

13:20 – 13:40 Sara Riggare, forskare och patient med Parkinsons sjukdom, om personliga 
erfarenheter, vad digitaliseringen och sociala medier har betytt för henne och hur vården hanterar nya 
tekniska möjligheter.  

13:40 – 14:00 Intervju med Stockholms läns landstings nya landstingsdirektör Malin Frenning, 
tidigare Sverigechef på Telia. Hur anser hon att vården behöver förändras för att den bättre ska kunna 
ta till vara de möjligheter tekniken ger patienterna och sjukvården?  

 
14:00 - 14:30 Kaffepaus 

 

14:30 – 15:30 Hur ska läkare och sjuksköterskor göra rätt saker? Återkommande uppmärksammas 
att läkare och sjuksköterskor lägger arbetstid på uppgifter som skulle kunna göras av andra 
personalkategorier. Denna diskussion syftar till att ta fram och lista de viktigaste åtgärderna för att 
rätt person ska göra rätt saker i vården.  

Paneldebatt med Heidi Stenmyren, ordf. Sveriges läkarförbund. Anna Starbrink, landstingsråd, 
Stockholms läns landsting. Sineva Ribeiro, ordf. Vårdförbundet och Niklas Sundler, ansvarig för Telia 
Healthcare  

 
15:30 – 16:00 Sammanfattning av dagen  

 
Moderatorer: Cecilia Granestrand, journalist på Dagens Samhälle, Olov Carlsson, chefredaktör Dagens 
Samhälle och Pär Gunnarsson, chefredaktör Läkartidningen 


