Seminarium på Medicinska Riksstämman den 2 december 2010

Den medicinska professionens roll i
styrningen av svensk sjukvård --- fallet
vårdgarantin
Läkarna har, i jämförelse med flera andra professioner,
en stark ställning som yrkeskår. Kårens starka
autonomi grundar sig i huvudsak på ett medicinskt
kunskapsmonopol där läkarna är de som vet vad som är
lämpligast för patienterna. Men vad händer när de
politiska beslutsfattarna försöker styra kårens agerande
gentemot patienterna med hjälp av politiska reformer?
Det här är ämnet för ett ESO-seminarium på
Medicinska Riksstämman, där docent Ulrika Winblad
och forskningsassistent Caroline Andersson presenterar
sin rapport ’’Kåren och köerna --- En ESO-rapport om
den medicinska professionens roll i styrningen av
svensk hälso- och sjukvård’’. Rapporten fokuserar på
vårdgarantin och i vilken utsträckning denna reform har
förändrat vårdens betingelser.
Medverkande:
Ulrika Winblad Spångberg Docent, Institutionen för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala
universitet
Caroline Andersson
Institutionen för folkhälsooch vårdvetenskap, Uppsala
universitet
Heidi Stensmyren
Vice ordf. Sveriges läkarförbund
Martin Andreasson

Vice ordf. i hälso- och
sjukvårdsutskottet (M) Västra
Götalandsregionen

Seminariet leds av ESO: s representant, Åsa-Pia Järliden
Bergström

Välkomna!

Program
08.30 Inledning, kort om ESO
08.35 Den medicinska professionens roll.
Ulrika Winblad Spångberg och Caroline Andersson
09.05 Kommentarer
9.35 Allmän diskussion
10.00 Slut

Tid: Torsdagen den 2 december 2010
kl. 08.30 - 10.00
Plats: Medicinska Riksstämman, Sal H 1
Svenska Mässan, Göteborg

Ingen anmälan krävs

Expertgruppen för
Studier i Offentlig
ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi är en kommitté vars uppdrag
är att självständigt bidra till att bredda
underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden.
Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av
den Europeiska revisionsrätten
Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi på Stockholms universitet
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i
statsvetenskap och verksam som
universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i
Uppsala
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning,
Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i
nationalekonomi och dekan vid
Handelshögskolan vid Örebro
universitet

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på vår hemsida
www.eso.expertgrupp.se

Sylvia Schwaag Serger, Senior
Research Fellow vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA
Annica Sundén, docent i
nationalekonomi från Stockholms
universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

