
 
 

 

 

Kris som katalysator för förändring 
 

 

 
 

 
Henrik Schildt, Branschexpert hälso- och sjukvård, PwC Sverige PWC och Firas 

Adla, Business Concept Manager, Telia Company 
 

Under dagens nätverksträff får nätverksdeltagare, Firas Adla från Telia, ordet. Firas 

kommer tillsammans med Henrik Scildt fårn PWC att presentera sin gemensamma 

rapport om digitaliseringen av hälso- och sjukvården - Kris som katalysator för 

förändring. 
 

I rapporten exemplifiera de initiativ och lösningar där digitaliseringens fördelar har 

bidragit till avlastande och effektivitetshöjande åtgärder i krisens spår och fokuserar 

på ytterligare områden respektive funktioner där det sannolikt finns en outnyttjad 

potential avseende digitaliseringen - i såväl “normala” tider som i kristider. 
 

Måndagen den 30 november 2020, kl. 10:00-12:00. DIGITALT VIA TEAMS 

OCH ZOOM. 



Sjuk- och äldrevården under pandemin 

Sofia Wallström, generaldirektör Ivo 

Hur har sjuk- och äldrevården fungerat under pandemin? Ivo, Inspektionen för vård 

och omsorg, har riktat skarp kritik mot landets regioner för hanteringen av vården 

under pandemin. Vad är det som har gått fel på äldreboenden och inom vården, och 

hur kan vi förändra detta? Myndigheten Ivo ansvarar för tillsyn över hälso- och 

 
 

 
 

https://www.ivo.se/
https://www.ivo.se/


Den svenska satsningen på life science 

 

 

 

 

 

 
Jennie Nordborg, samordnare för regeringens strategi för life science 

Hur ska Sverige bli en ledande Life Science-nation? Innovationer inom 

biomedicinsk teknik är avgörande för att sjukvården ska gå framåt och Sverige vill 

ligga i framkant vad gäller life science. Sedan i juni i 2020 är Jenni 

Nordborg nationell life science-samordnare på heltid på regeringens life science- 

kontor och ansvarig för implementeringen av Sveriges life science-strategi. Under 

dagens nätverksträff gästar Jenni nätverket och berättar om Sveriges strategi. Jenni 

Nordborg var tidigare avdelningschef för Hälsa på Vinnova innan hon tillsattes som 

regeringens life science-samordnare. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, onsdagen den 9 juni 2021, kl. 09.30-12.30 

 
Jämställdheten inom vården - Annika Strandhäll 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna (s) 

Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Jämställd vård innebär att 

kvinnor och män i lika stor utsträckning får vård utifrån sina behov, och att vården 

 
 

 

 

 

 

 

sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På dagens träff gästar 

myndighetens generaldirektör Sofia Wallström nätverket, och diskuterar mer kring 

detta och annat. 

Torsdagen den 22 april 2021, kl. 09.30-12.30 



 
 

 

Ledarskapet inom välfärden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision 

Coronakommissionen pekar i sin granskning av äldreomsorgen på bristande 

förutsättningar för chefer som en orsak till smittspridningen i äldrevården. Hur står 

det till med arbetsvillkoren inom välfärden idag, där varje chef har ansvar för i snitt 

60 medarbetare? Hur stärker vi ledarskapet i kommunerna så att cheferna får rätt 

förutsättningar? 

Veronica Magnusson är förbundsordförande i Vision. De organiserar en stor andel 

av landets drygt 5 000 enhetschefer inom äldreomsorgen. De är verksamhetsnära 

chefer som leder det dagliga arbetet på särskilda boenden och i hemtjänsten. På 

dagens träff berättar Veronica mer om hur vi kan förändra och prioritera 

ledarskapet, så att kvaliteten inom välfärden i kommunerna höjs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

håller en god kvalitet oavsett patientens kön. Hur står det till med jämställdheten 

inom vården idag? Blir män och kvinnor behandlade lika? Annika Strandhäll är 

jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna (s) och tidigare 

socialförsäkringsminister och socialminister. Vid dagens träff diskuterar Annika 

jämställdheten inom vården med nätverkets deltagare, och hur vi kan åstadkomma 

förändring. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, tisdagen den 5 oktober 2021, kl. 09.30-12.30 

https://vision.se/


Partipanel: Vårdfrågornas plats i valet 2022  

 

Från vänster: Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), 
Linda Lindberg (SD), Lina Nordquist (L), Anders W Jonsson (C), Mikael Dahlqvist 
(S), Margareta Fransson (Mp) och Karin Rågsjö (V).  

År 2020 och 2021 har varit präglade av kriser, inte minst inom hälso- och 
sjukvården. Brister på säkerhetsutrustning, ökande dödstal på äldreboenden och 
utbränd vårdpersonal, bara för att nämna några. Nu lämnar vi pandemin bakom oss 
och blickar istället framåt. 

Altinget har inför valåret bjudit in till partipanel om vårdfrågorna. Vi ser fram emot 
en intressant diskussion kring vårdfrågorna med riksdagspartiernas vårdpolitiska 
talespersoner och ledamöter i socialutskottet. Medverkar gör ordförande i 
socialutskottet Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson 
Grönvall (M), Linda Lindberg (SD), Lina Nordquist (L) Anders W 
Jonsson (C), Mikael Dahlqvist (S) Margareta Fransson (Mp) samt Karin 
Rågsjö (V).  

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 16 februari 2022, kl. 09.30-12.30  



 

 


