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Hållbarhet och sjukvårdens 
utmaningar

• Klimat och miljö

• Jämlik vård

• Tillgänglighet

• Personalförsörjning

• Teknisk utveckling, nya möjligheter

• E-hälsa

• Ekonomi



Problem

• Läkarprofessionen har inte inkluderats/visat 
för litet intresse för dessa frågor

• I arbetet med Hållbar sjukvård knyts inte 
klimatfrågan ihop med övriga frågor (eg. win-
win)

• Bristfällig kommunikation mellan alla 
intressenter



Intressenter

• Politiker

• Socialdepartementet (FHM, Myndigheten för vård och omsorgsanalys)

• Socialstyrelsen (Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och 
sjukvården)

• Naturvårdsverket

• SKL (Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Klimat och energi)

• Regioner (t ex Stockholm, Västra Götaland, Skåne)

• Sjukvårdschefer

• Läkarorganisationer (SLF, SLS)

• Läkare (och sjuksköterskor m fl)

• Nordic Center for Sustainable Healthcare



Målsättning 

• Synliggöra professionens roll och ansvar i utvecklingen av 
Hållbar sjukvård

• Samla de viktigaste intressenterna för en dialog

• Initiera nya samarbetsformer

Mötet samarrangeras med en eller fler organisationer för att:

• Samplanera och skapa kritisk massa av engagemang för att 
driva frågan vidare 

• Få hjälp med resurser



Aspekter att väga in 

• Utgångspunkt: hela hållbarhetskonceptet i sin komplexitet

• Undertext till mötet: KONSTRUKTIVITET - en respektfull men 
stark röst från yngre och äldre läkare att hållbarhetsarbetet 
kan och bör förstärkas med professionernas medverkan

• Huvudintressenter får presentera sina perspektiv

• Läkarinitiativ: Tobias Pettersson - engångskläder på operation 
och LfM Karlstad - Grön vårdcentral som exempel

• Blivande/unga läkare vs etablerade strukturer och 
handlingsplaner

• Att nå fram till ett konsensus/att gå vidare: Paneldiskussion? 
Diskussion i smågrupper? Att försöka etablera ett nätverk?



Hållbar sjukvård 2020 ur professionellt 
perspektiv - förslag

Välkommen

Sjukvårdens utmaningar (Göran Stiernstedt?)

Klimatmässigt hållbar sjukvård (?)

Teknik, ekonomi, miljö och klimat. Nordic Center for 
Sustainable Healthcare (?)

Omställningsarbetet i Västra Götalandregionen (?)

Hållbarhetsarbetet i England (inbjudan föreläsare?)

Hållbarhetsarbetet i Stockholm (Gustav Ericsson?)

Läkarinitiativ: Ett arbetet i motvind för flergångstextilier 

(Tobias Pettersson) och Grön vårdcentral (Karlstad)



Hållbar sjukvård 2020 ur professionellt 
perspektiv – förslag,  forts

SKL: samordning av regionernas hållbarhetsarbete inom 
klimat och miljö i Sverige  (Andreas Hagnell, SKL)

Studenters och blivande specialisters vision för framtidens 
sjukvård (intervjudialog med representanter för SLF/SLS) 

Paneldiskussion: Hur får vi med läkarprofessionen i detta 
arbete?



Hur går vi vidare?

• Spikar ett preliminärt upplägg

• Tillsätter en liten arbetsgrupp

• Tar kontakt med nyckeltalare

• Kontaktar SKL, Regioner, SLF, SLS, Nordic 
Center for Sustainable Healthcare och frågar
om de vill vara medarrangörer

• Därefter sätter planeringen på gång på allvar


