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Bakgrund 
European Health Management Association (EHMA) höll sin 34:e konferens i ordningen den 20-22 

juni på Semmelweis Universitetet i Budapest, Ungern, vilket var en ytterst lämplig plats att diskutera 

betydelsen management och policy inom hälso- och sjukvård med tanke på att handtvättens 

urfader, Ignaz Semmelweis, vars namn pryder universitetet, upptäckter sent omsider lyckades 

penetrera det medicinska etablissemangets tröghet.  

  

Innehåll – Making it happen 
Årets konferenstema var ”Making it happen”. Konferensdeltagarna bestod av en salig mix av 

akademiker, beslutsfattare, sjukhuspersonal, och representanter från privat näringsliv i form av  

storföretagare såsom Philips och småföretag som Brain+. Rent generellt var det få representanter 

från Sverige. 

Helen Bevan, som är transformationschef för National Health Service (NHS) Horizons, 

inledningstalade. Mycket entusiastiskt beskrev hon ur ett strategi- och innovationsperspektiv hur 

hennes organisation försöker stödja ledare, team, organisationer och system för att tänka 

annorlunda om storskalig förändring. Bland annat betonade hon vikten av att identifiera personal 

med informell makt i organisationer för att på så sätt lättare sprida och se till så att 

förändringsbudskap får fäste i organisationer.  

I övrigt behandlade konferensen tolv temata inom ramen olika sessioner från ”mental hälsa” till 

”framtidens patientfokuserade sjukhus”. Jag hade möjligheten att gå på ett flertal föreläsningar och 

seminarieaktiviteter. Detta underlättades genom en mobiltelefonapp med vilken jag kunde 

skräddarsy mitt eget schema och även kommunicera med andra konferensdeltagare. Bland annat 

gick det effektivt att föreslå lunchdejter som förhoppningsvis i mitt fall kan ha resulterat i framtida 

forskningssamarbeten.  

 

Mitt bidrag 
Inom ramen för mitt doktorandarbete presenterade jag en artikel om förlossningsvården i 

Stockholm under rubriken ”Health Futures”. Artikeln berör olika affärsmodellerna som jag och mina 

medförfattare identifierat. Presentationen togs väl emot och publiken gav även bra input från en 

mängd olika perspektiv.  

Sammanfattningsvis bidrog konferensen till vissa nya lärdomar men framför allt perspektiv. 

Digitalisering i diverse former gavs stort utrymme. Det påtalades otaliga gånger att digitaliseringen 

händer nu och att det gäller för samtliga sjukvårdsinvolverade att omfamna detta på bästa sätt.  

Reglering inom Europa måste anpassas relativt snabbt innan all innovation beger sig över Atlanten 

till USA i och med mindre regleringar.  

Tack till Stockholms läkarförbund som gjorde det möjligt för mig att delta i ett digert 

konferensprogram inom mitt forskningsområde med goda nätverksmöjligheter.   
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