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Anteckningar från NHS-mötet den 21 sept 2017
(Vid mötet deltar 18 NHS-medlemmar under ledning av ordföranden Bibbi Carlsson.

Välkommen
Ordföranden hälsar välkommen och vänder sig särskilt till de nya medlemmarna
Hans Ekman och Lars-Åke Skager.
Tillkännagivande
Ordföranden erinrar om att medlemmen Stig Rödjer nyligen har gått bort.
Tema/föredrag
Lars- Åke Skager,
med en mångårig bakgrund som ledande politiker i Göteborg och Väst-Sverige,
inleder med att reflektera över hur politiken har förändrats under de senaste
årtiondena. Bland annat berör han relationerna mellan de politiska blocken och hur
uppdrag/arbetsuppgifter, som tidigare handlades av tjänstemän övertagits av den
politiska organisationen (med fler heltidsanställda politiker). En konsekvens är att
strukturella förändringar är svårare att genomföra.
Lars-Åke, som spelat en central roll i utvecklingen av politiska och industriella
relationer mellan Göteborg/Sverige och Kina, erinrar om den utomordentligt
snabba ekonomiska utvecklingen i Kina, som också inneburit ett uppsving inom
sjukhusvården, som NHS kan ha anledning uppmärksamma framöver.
Lars-Åke rekommenderar att NHS tittar närmare på hur sjukvården har förändrats i
Norge och att vid tillfälle bjuda in Sören Holmberg för att diskutera
parlamentarismens nya strukturer (i Norden).

Ingvar Karlberg
presenterar utgångspunkter för internationella jämförelser om hälsosituationen i
olika länder. I fokus för presentationen är en artikel i The Lancet (maj 2017):
”Healthcare access and quality index based on mortality from causes amenable to
personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015”.

I studien har valts ut 32 diagnoser som är medicinskt åtgärdbara eller möjliga att
påverka genom olika vårdinsatser. Ju bättre sjukvårdssystemet fungerar, desto
lägre ska alltså dödligheten vara. De jämförda diagnoserna är exempelvis olika
cancerformer, stroke, mässsling, stelkramp, diabetes.
Och där ligger alltså små nationer som Andorra, Island, Schweiz, Sverige och Norge
i topp. OECD-länderna har som väntat bra ranking. Men USA kommer en bra bit ner
i tabellen, sammanhängande med att inte hela befolkningen omfattas av
sjukvården med en högre dödlighet till följd.
Under diskussionen kring det befolkningsorienterade synsättet erinras om Georgiastudiens (för många år sedan) slutsatser att sjukvårdssystemet har mindre
betydelse för befolkningens hälsosituation än miljön, arbete och
levnadsbetingelserna. En intensiv diskussion kom att riktas mot primärvårdens roll,
möjligheter etc med erinran om
- WHO konferensen 1978 i Alma Ata, där den s.k. HFA-strategin (health for all)
antogs och fastställde att primärvården skulle vara basen i medlemsstaters hälsooch sjukvårdssystem, och
- att primärvård (alltså) definieras olika i olika länder
- att dagens primärvård har svårigheter (i alla fall i storstäder) att avlasta
sjukhusen, vilket innebär att primärvård (inte minst i Sverige) måste utformas med
hänsyn till befolkningstäthet, avstånd, kompetens, tillgänglighet, befolkningens
förväntningar etc.
Andra punkter
1. Rapporter från arbetsgrupper
Modellgruppen (Kurt) informerar om pågående planering med inriktning på politiska
förutsättningar för strukturella förändringar i sjukvården och
genomförandeprocessen (uppföljning av statliga utredningar: Effektiv vård och
träning ger färdighet).
Hans Ekman antyder att han vill ingå i modellgruppen.
Henric Hultin föreslår samverkan i någon form mellan NHS och Forum for Health
Policy.
Utbildning (Conny) informerar om ny utbildning av vårdpersonal (med utländsk
utbildning), som ges i regi av VGR på nya campus Nya Varvet.
Tillgänglighetsgruppen återkommer.
Vetenskapsgruppen (Kent) diskuterar sin formering.

2. NHS mötet den 7 dec; som börjar kl 17
Föredrag om NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) kommer att videosändas från kirurgens
föreläsningssal i gamla sjuksköterskeskolans lokaler.
Arrangemang av vetenskapsgruppen genom Kent.
Den som vill förbereda sig kan läsa organisationsforskaren Jan Öhrmings bok ”Allt
görs liksom baklänges”. (Dagens Nyheter 25 sept 2017).
3. Planerat seminarium ”Triangeldramat”
PO informerar i korthet
4. Nya medlemmar
Ordföranden informerar om pågående aktiviteter för värvning av nya medlemmar.
5. Dagar för NHS möten våren 2018
Mötet beslutar enligt följande:
22 februari
19 april
7 juni
Vid anteckningarna: PO Brogren

