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God och nära vård i framtiden
Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh
presenterar det senaste i utredningen
NÄR: Tisdag 11 juni 2019 kl 13–16.
VAR: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg
MÅLGRUPP: Förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom vård
och omsorg samt representanter för brukarorganisationer.

Anna Nergårdh.

F

ör att kunna möta framtidens utmaningar och öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och
patienternas behov.

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, presenterar den tredje delredovisningen kring ”Samordnad
utveckling för god och nära vård”. Utredningen har fokus på att gå från akutsjukhus till nära vård och att år 2027
vara framme vid en ny organisering. Vården ska flytta närmare individen, primärvården som bas, vikten av fast
vårdkontakt, personcentrerat arbetssätt, samverkan, ökad tillgänglighet och kontinuitet är några delar som
hittills lyfts inom utredningens betänkanden. Slutbetänkande ska överlämnas i mars 2020.
Under eftermiddagen redovisar Anna Nergårdh hur uppdraget fortlöper samt uppdragets inriktning. Emma Spak,
samordnare Nära vård Sveriges Kommuner och Landsting, deltar och berättar om kommun- och regionarbetet på
SKL. Möjlighet att ställa frågor samt en paneldiskussion med företrädare från Västra Götalandskommuner, Västra
Götalandsregionen och Anna Nergårdh avslutar dagen.

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
PROGRAM:
13.00 Samordnad utveckling för god och nära vård • Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare
14.30 Fika
15.00 Vad händer nationellt i arbetet kring nära vård för regioner och kommuner?
Emma Spak, samordnare Nära vård Sveriges Kommuner och Landsting
15.30 Paneldiskussion med företrädare från Västra Götalands kommuner, Västra Götalandsregionen och
Anna Nergårdh.
16.00 Slut
Möjlighet till deltagande via webb kommer att finnas och kräver anmälan för att få en länk till webbsändningen.
Kostnadsfri konferens.
ANMÄLAN KRÄVS både för deltagande på plats och för webbsändning och görs genom att klicka här
SISTA  ANMÄLNINGSDAG är 29 maj 2019.
UPPLYSNINGAR:
Innehåll: Maria Ljung, GR, maria.ljung@goteborgsregionen.se, 031–335 51 73
Tobias Nilsson, tobias.nilsson@vgregion.se, 0700–824221
Anneli Bjerde, anneli.bjerde@vastkom.se, 073–335 85 16
Jeanette Andersson, jeanette.andersson@skaraborg.se, 0500–49 72 08
Praktiska frågor: Susanne Vannerberg, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se, 031–335 51 31

