
 

 
 
 

 
 

 

Svenskt Forum för Vårdkvalitet bjuder in till seminarium 

 
Välkommen till 

Bullkyrkan i Grillska Huset på Stortorget 3-5 i Stockholm 
den 8 februari 2018 kl. 09.30-16.00 

 

Vi utlovar ett spännande seminarium med olika inspel kring 

patienters aktiva samarbete med vården.   

Seminariet inleds med kaffemingel kl. 09.30. Efter ett inledande 
välkommen kl. 10.00 berättar Åsa Steinsaphir om patientrollen 

varefter Sara Riggare och Maria Hägglund diskuterar 
spetspatienter. Efter lunch ger Hanna Lundstedt en inblick i ett 

personcentrerat förändringsarbete och Anna Blommengren 
presenterar en organisatorisk modell för samverkan med patienter. 
Tobias Perdahl berättar hur digitala lösningar aktivt kan stödja  

samarbete och efter kaffet talar Margareta Danelius om 
vårdmöten som utgår helt från patienters föreställningar, 

förväntningar och farhågor och hur journalen kan vara ett 
gemensamt verktyg för patienter och vårdpersonal. Dagen avslutas 

med gemensam diskussion.   

Som tidigare vid våra seminarier kommer du få flera tillfällen att 
diskutera med såväl föreläsare som övriga deltagare. Dagen 

avslutas strax efter klockan 16.00. För mer information om 
föreläsarna: se nästa sida. 

 

 

 

 

 
 

Konferensavgift 700:-  
Kaffemingel, lunch och eftermiddagskaffe ingår 

Deltagare från föregående seminarium december 2016 betalar 500:- 
 

Anmälan är bindande:  

Skicka till svfmailen@gmail.com 

Ange titel, namn, arbetsplats, telefonnummer och fakturaadress.  
 

SFV skickar faktura som betalas direkt.  

Betald faktura gäller som inträdesbiljett!  
 

  

Styrelsen för SFV  
www.svensktforumvardkvalitet.se 

 

mailto:svfmailen@gmail.com
http://www.svensktforumvardkvalitet.se/


 

Dagens talare 
 

 
 

Åsa Steinsaphir arbetar som Brukarinflytandesamordnare (BISAM) på Norra Stockholms Psykiatri – en av de största 
psykiatriska klinikerna i Stockholm. BISAM-tjänsten har ett kontroversiellt kompetenskrav: egen patienterfarenhet. 
För Åsa består den kompetensen av åtta års patienterfarenhet av psykiatriska dygnet-runt-institutioner och 
återhämtning från detta. Åsa anlitas regelbundet som föreläsare och metodstödjare. Hon har ett särskilt intresse för 
hur rollen som patient konstrueras och påverkar både hälsan och vårdorganisationen. Åsa har valt rubriken ”Duktig 
patient, jobbig patient, smart patient”. 

 

 
 

Sara Riggare är doktorand på LIME, Karolinska Institutet och forskar på egenvård för Parkinsons sjukdom, som hon 
även har själv – sedan unga år. Hon kombinerar sina ingenjörskunskaper med de erfarenheter hon gjort som patient 
för att försöka förbättra för sig själv och andra med kroniska sjukdomar. Sara är en uppskattad och flitigt anlitad 
talare i olika sammanhang, såväl för vårdpersonal som för beslutsfattare och patienter. Det viktigaste för Sara, för att 
kunna hantera sin sjukdom så bra som möjligt, är kunskap. Hon har därför tagit initiativet till projektet 
Spetspatienter. Sara och Maria har valt rubriken “Spetspatienter - en ny resurs för hälsa?” 

 

 

Maria Hägglund är docent i hälsoinformatik på Karolinska Institutet och forskar på användarcentrerad utveckling av 
informations-/kommunikationssystem för att stödja samverkan mellan hälso- och sjukvård, social omsorg och 
patienter och närstående. Maria brinner för frågor om hur patienter och närstående kan använda, men också initiera 
och delta i utformningen av e-hälsa till stöd i egenvården och i vårdmötet. Maria är programdirektör för det globala 
masterprogrammet i hälsoinformatik vid KI/SU som är kopplat till projektet Spetspatienter bl.a. genom en 
universitetskurs för cancerpatienter, närstående och vårdpersonal med fokus på patientperspektiv och egenförmåga. 
Sara och Maria har valt rubriken “Spetspatienter - en ny resurs för hälsa?”  

 

 
 

Hanna Lundstedt har en bakgrund som distriktssköterska och är projektledare i landstinget Sörmland för 
personcentrerad vård. De senaste åren har Hanna arbetat med flera projekt och verksamhetsutveckling för att stödja 
en mer personcentrerad vård i landstinget. Idag arbetar Hanna även för Sveriges Kommuner och Landsting med 
personcentrerad vård som en del i utvecklingen mot den Nära vården. För att hela tiden använda patienternas behov 
som utgångspunkt, innan nya lösningar tas fram, är tjänstedesign ett effektivt verktyg för personcentrerat 
förändringsarbete. Hanna talar under rubriken ”Kan design skapa en aktiva patientsmedverkan” 

 

 
 

Anna Blommengren, som är sjuksköterska i grunden, är verksamhetsutvecklare på Karolinska Universitetssjukhuset 
och arbetar främst med implementeringen av sjukhusets nya verksamhetsmodell. En viktig del i modellen är att 
patienter och närstående är en del i styrning, ledning och utveckling av vården.  Utifrån egna erfarenheter har Anna 
reflekterat över att vården till stor del byggs upp från vårdens perspektiv och därför missar att patienter och 
närstående ofta är utanför frågor de påverkas av. I sin yrkesroll stödjer och möjliggör Anna att patientmedverkan 
leder till utveckling av vården. ”Patienten i ledningsgruppen- vad ger det?” är titeln på föredragningen. 

 

 
 
 

Tobias Perdahl har en bakgrund som specialistläkare internmedicin med en MBA i ekonomi och chef för akuten på 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Idag är Tobias chefläkare (CMO) på Doktor24, en Alerisägd digitalt integrerad 
vårdgivare som han också var med att skapa. Vidare driver Tobias Vårdmaktpodden och sitter i styrelsen hos Add 

Health Media AB. Titeln på föredragningen är "Vård på patientens villkor i en digitalt integrerad sjukvård". 

 

 
 

Margareta Danelius är chefläkare (CMO) i Capio Go. Hon har lång erfarenhet av verksamhetsledning och 
patientsäkerhetsarbete. Margareta kommer att beskriva vårdmöten som utgår från patientens berättelse, där läkare 
fungerar som sakkunniga, guider och pedagoger. Patienterna väljer tempo för besöket och avslutar när de anser sig 
ha fått tillräcklig kunskap om sin diagnos och behandling. I journalen skriver patienten själv sin sjukhistoria och 
läkarens bedömning, ordination och beskrivning av förväntat förlopp blir en gemensam minnesanteckning. Rubriken 
Vem är delaktig? är titeln på hennes anförande.  

 

 

 

Svenskt Forum för Vårdkvalitet är en interprofessionell, ideell förening som 
verkar för kvalitet inom hälso- och sjukvård och omsorg 
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