
 

 
	
 

	
Svenskt Forum för Vårdkvalitet bjuder in till seminarium	

	

Dagens	vård		
–	i	samarbete	med	patienten	

	

	
 

Välkommen till Bullkyrkan i Grillska Huset på Stortorget 3-5  
i Stockholm den 14 februari 2019 kl. 09.30-16.30 

	

Vi kan åter utlova ett spännande seminarium med nya och fördjupade 
inspel kring patienters aktiva samarbete med vården.   

Seminariet börjar med ett kaffemingel kl. 09.30. Efter ett inledande 
välkommen kl. 10.00 berättar Emma Spak vilka frågor som är aktuella 
inom området på nationell nivå. Anna Blommengren, Eskil Degsell och 
Sofia Hylin diskuterar fram till lunch hur patienter synpunkter tas tillvara 
på ledningsnivå. Efter lunch lyfter Åsa Steinsaphir frågor om vad vi bör 
tänka på i samarbetet med patienten. Sedan reflekterar Margareta 
Danelius och Margareta Kristensson gemensamt över hur mötet mellan 
vården och patienten kan ge oss lärdomar. Men vad anser då patienterna? 
Ja, den frågan besvaras till sist av Madeleine Beerman.    

Som alltid på våra seminarier får du flera tillfällen att diskutera med såväl 
föreläsare som övriga deltagare. Dagens avslutas senast klockan 16.30. För 
mer information om föreläsarna: se nästa sida. 

 
 
 
 

 
Konferensavgiften 750 :- inkluderar lunch och  

morgon-och eftermiddagskaffe 
Deltagare från föregående seminarium 8 februari 2018 betalar 500:- 

 
Anmälan, som är bindande, skickas till sfvmailen@gmail.com.  

Ange titel, namn, arbetsplats, telefonnummer och fakturaadress.  
 

Utsänd faktura betalas direkt och gäller som inträdesbiljett!  
  

  

Vi ses i Stockholm! 
 

Styrelsen för SFV  
www.svensktforumvardkvalitet.se 

 
 
 



 

Dagens talare 
 

 
 

Emma Spak arbetar som ST-läkare i allmänmedicin och har flera år varit förtroendevald i Sveriges läkarförbund. 
Hon har uppdraget som samordnare för Nära vård på SKL, arbetet är kopplat till God och Nära vård, Anna 
Nergårdhs utredning, och syftar till att samordna det stöd SKL ger till landstingen och kommunerna i 
omställningsarbetet det handlar bland annat om att utveckla olika former av nära vård och att skapa en vård med 
kontinuitet som bättre utnyttjar patienternas förmåga och sjukvårdens resurser. ”Ny roller och ökat samarbete i 
nära vård” är titeln på föredragningen. 
 

 
 

 
 

 

Anna Blommengren, som är sjuksköterska i grunden, är vårdutvecklingsledare på Karolinska Universitetssjukhuset 
och arbetar främst med frågor som har med patientinflytande att göra. I den verksamhetsmodell som Karolinska 
Universitetssjukhuset arbetar utifrån, är patienter och närstående 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. 
 

Eskil Degsell, är ordförande i Svenska Hjärntumörföreningen och patient- och närståenderepresentant vid 
patientflöde CNS tumör malign vid Karolinska Universitetssjukhuset. Eskil är också engagerad vid staben Kvalitets 
och Patientsäkerhet på Karolinska Universitetssjukhuset, RCC Stockholm Gotland och Karolinska Institutet. För Eskil 
är det viktigt att vi ser hela situationen runt varje individuell patient och tillsammans försöker skapa så bra hälsa 
som möjligt.  
 

Sofia Hylin, neurolog och patientflödeschef för CNS tumör, malign, vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sofia är 
engagerad i kvalitetsregistret för CNS-tumörer, Nationella vårdprogramsgruppen och är medlem i nationella 
styrgruppen för CNS-tumörer.  
 

Anna, Sofia och Eskil har valt rubriken ”Patienter och närstående som medarbetare – reflektioner efter några års 
samarbete” 
 

 

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, samt 
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 ” 
”Patienten som kollega – tio tumregler vid anställning av spetspatienter inom vårdorganisationer”. 
 

 
 
 
 

 

Margareta Danelius är chefläkare i Capio Go. Hon är specialist i internmedicin och gastroenterologi och har lång 
erfarenhet av verksamhetsledning. Och patientsäkerhetsarbete. Tillsammans med teamet i Capio Go och Capio 
Närsjukvård mottog hon Guldskalpellen 2018 som Årets förnyare inom sjukvården – där den digitala och den 
fysiska vården möts. Efter många års fokus på delaktighet för patienter med kronisk sjukdom ger arbetet med 
snabba digifysiska möten både nya frågor och svar, säger Margareta. 
 

Margareta Kristenson är professor emeritus och överläkare i socialmedicin vid Linköpings universitet och Region 
Östergötland. Hon har under många år forskat kring stress och stressmekanismer, framförallt betydelsen av 
skyddande psykologiska resurser såsom tilltro till egen förmåga och hur effekten av dessa på risk för sjukdom och 
död kan härledas till kroppens centrala skyddssystem. Hon har också arbetat för att utveckla en mer 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård särskilt vad gäller betydelsen av, och förutsättningar för, att skapa goda möten 
i vården. Föreläsningen, som ges gemensamt, har rubriken Patientmötet – måste man lära sig detta?  Om 
improvisation, beprövad erfarenhet och vetenskap! Den kommer att utgå från exempel på verkliga möten och 
utifrån dessa diskutera varför mötet är viktigt, vad som är viktigt, men också varför detta inte alltid sker.  
 

 

Madeleine Beermann är ordförande i Unga Reumatiker sedan maj 2015. Madeleine är patientrepresentant i flödet 
Barnreuma på Karolinska sedan 2016 och ledamot i patient- och brukarrådet på Vårdanalys. 2017 tilldelades 
Madeleine Beermann stipendiet Ifs Säkerhetsnålen för sitt arbete för barn, ungdomar och unga vuxna med 
reumatisk sjukdom. Hon är också ledamot i FQ – Kvinnor och funktionshinder sedan 2017. Madeleine är extra 
engagerad i att få vården att skifta fokus och börja prata om drömmar och livsglädje. Unga Reumatiker är en 
projektpart i projektet Spetspatienter. ”Vård som möjliggör självförverkligande” är titeln på framställningen. 
 
 


