
    

 

Promemoria 
 
 
2019-10-24 
S2019/04330/KOM  
 

 
  

Socialdepartementet 
Kommunikationsenheten 
Linda Söderberg 
linda.soderberg@regeringskansliet.se 

   

 

 

  
 

Vård i rörelse 2020 
Välkommen till den gemensamma konferensserien ”Vård i rörelse” med 
fokus på tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården.  

Vi vill med denna konferensserie diskutera sjukvårdspolitiken och hur den 
bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet i vården. Konferensen 
ska bidra till dialog med huvudmännen om hur man kan anta utmaningar 
och är också ett tillfälle för regionerna att visa upp hur ni planerar arbetet nu 
och under de närmsta åren. Målet är att skapa dialog och en gemensam bild 
av hur vi tillsammans kan arbeta framåt, från varsitt håll. 

Regeringskansliet samordnar konferenserna och bistår med moderator till 
varje konferenstillfälle, men vi önskar sjukvårdsregionernas hjälp med 
praktiska arrangemang och med att utforma programmet efter 
sjukvårdsregionens behov och förutsättningar. Vi planerar upplägget 
tillsammans så att det passar varje sjukvårdsregion så bra som möjligt.  

När och var? 
Tänk ut förslag på datum som passar er inom den föreslagna tidplanen. Utse 
lämplig ort inom sjukvårdsregionen där konferensen kan hållas, gärna en ort 
som det är lätt för inbjudna att ta sig till, där det finns en lämplig lokal.  

Lokal 
Lokalen kan gärna vara en aula eller sessionssal, bra om den kan ta emot ca 
100–150 inbjudna gäster. Gärna tillgänglighetsanpassat med hörslinga och 
möjlighet att visa film och presentationer. Det är även bra om det finns 
ljudtekniker på plats och ljudmix, eventuellt någon som kan sköta ljus om 
det behövs. 
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Lunch 
Vi ser gärna att respektive sjukvårdsregion ordnar lunch för deltagare och 
inbjudna. 

Tema 
Konferensens övergripande teman är tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet 
– utöver det kan varje sjukvårdsregion bestämma särskilda teman för 
konferensen som passar era specifika utmaningar. Förslag på teman: 

• Folkhälsa – att förebygga ohälsa 
• Samverkan mellan vårdens aktörer 
• Primärvårdsreformen 
• Psykisk ohälsa 
• Patientkontrakt och jämlik hälsa 
• Fördjupning tillgänglighet med fokus på väntetider 
• Kompetensförsörjning, ledarskap och arbetsmiljö 

Sjukvårdsregionen får gärna välja ut en film med ett gott exempel kopplat till 
något av de teman ni väljer som kan visas under konferensen, max 5 minuter 
lång. 

Kommunikation  
Regeringskansliet bistår med teknisk personal som direktsänder varje 
konferens på regeringen.se. Sjukvårdsregionerna får gärna sprida information 
om konferenserna och direktsändningarna i sina respektive kanaler. I sociala 
medier binds konferensserien samman med ett grafiskt manér och med 
#vårdirörelse. 

Vi planerar tid i programmet för regional/lokal press att göra intervjuer i 
anslutning till varje konferens. 

Gäster  
Sjukvårdsregionerna bjuder in ca 100–150 relevanta aktörer inom regionerna. 
Målgruppen är regionernas regionråd, oppositionsråd, fackliga företrädare, 
patientorganisationer, kommunala representanter, hälso- och 
sjukvårdsdirektörer och andra ledningsfunktioner, sjukvårdspersonal, 
representant från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och eventuellt 
övriga myndighetsföreträdare. Företrädare för övriga sjukvårdsregioner 
bjuds in till konferenserna så att utbyte kan ske för dem som önskar. 
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Projektledare 
Vi ser gärna att varje sjukvårdsregion utser en kontaktperson eller 
projektledare inom regionerna för planeringen framåt, samt namn på någon 
tekniskt ansvarig för lokalen där konferensen ska hållas. 

Förslag på tidplan 
Januari 2020 – Norra 

Mars 2020 – Uppsala/Örebro 

Maj 2020 – Stockholm/Gotland 

September 2020 – Sydöstra 

Oktober 2020 – Västra 

November 2020 – Södra 

 

Förslag på program 
Hur programmet läggs upp kan variera från ort till ort på grund av 
exempelvis hur många regioner som ingår i sjukvårdsregionen. Ett förslag på 
program kan se ut så här:  

09.30 Kaffe och registrering 
 
10.00 Inledning och presentation av nationell politik 
Inledning av socialminister Lena Hallengren om regeringens arbete 

10.15 Sjukvårdsregionen i fokus 
Presentation av sjukvårdsregionens möjligheter till lösningar och strategier 
för att möta regionens specifika utmaningar (utifrån övergripande och valt 
tema), med frågor från moderator. Mentometerfråga. 

10:50  Paus 

11:00 Regional sjukvårdspolitik 
Paneldiskussion om tillgänglighet, kontinuitet och jämlikhet med 
sjukvårdsregionens RSO:er (oppositionsråd inbjudna i publik) (2–7 personer 
beroende antal regioner i sjukvårdsregionen). Särskilt fokus på valt tema. 
Mentometerfråga. 

11.45 Lunch 
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12.30 Film med gott exempel från regionen, cirka 5 min 

12:35 Hur jobbar vi framåt? 
Samtal mellan Lena Hallengren och regionens hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(2–7 personer beroende antal regioner i sjukvårdsregionen). Frågeställningar 
kan vara: hur jobbar vi framåt nu, fler goda exempel, vilka lösningar har 
fungerat, vilka lösningar jobbar man fram nu, planer för framtiden, exempel 
på nytänkande etc. 

13:15 Summering av moderator tillsammans med någon från 
sjukvårdsregionen. Mentometerfråga. 

13:45  Tid för press/media 

 

Er kontaktperson på Socialdepartementet 

Konferensserien Vård i rörelse samordnas av Socialdepartementets 
kommunikationsenhet. 

Linda Söderberg, kommunikatör Socialdepartementet. 

E-post: linda.soderberg@regeringskansliet.se 

Tel: 0730-21 98 83 
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