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nationellt med politik och beslutsfattande.

Ralph är facilitator på studieresan till Taiwan. Vi har fått ställa
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Som Nationell koordinator i Nätverket för Hälsofrämjande
Hälso- och sjukvård (HFS-Nätverket) så har jag haft flera möten
med företrädare för hälso- och sjukvården i Taiwan. Det jag ser
mest fram emot är att ta del av hur de arbetar med det
förebyggande arbetet och hur de interagerar med övriga
funktioner i samhället för att möta olika gruppers behov.
Särskilt intressant är hur de arbetar med utsatta grupper i
samhället eftersom vi vet att det är dessa grupper som har
störst ohälsa. Det är särskilt intressant att lyssna till hur de tar
hand om människor med stora behov i utsatta grupper
samtidigt som de klarar att hålla undan köer i vården.

Hej Ralph, vad ser du mest fram emot på resan?

Vad tror du att vi kan lära oss av hälso- och sjukvården i
Taiwan?

 
Hälso- och sjukvården i Taiwan har kommit mycket längre än
Sverige med det hälsofrämjande förhållningssättet som också
inkluderar hur vi bygger våra sjukhus, hur vi organiserar oss
och hur vi möter patienterna. Som exempel kan nämnas att de
har särskilda ”Age-friendly Hospitals” som är specifikt
utformade för att möta äldres behov och bygger då även upp
”Adolescent-friendly Hospitals” som riktar sig till unga.
Vi har nog också en del att lära om hur de arbetar med jämlik
vård och jämlik hälsa i befolkningen.



Vad är den största utmaningen i svensk hälso- och
sjukvård?

Det är svårt att peka ut en specifik utmaning som den största
men svensk hälso- och sjukvård behöver ta ett större
befolkningsansvar och delta i det förebyggande arbetet i
samhället i nära samverkan med kommunerna och andra
aktörer.

Svensk hälso- och sjukvård är mycket inriktad på sjukdom och
inställd på diagnos, behandling och uppföljning av olika
symtom eller sjukdomstillstånd. 
Vi behöver utveckla en mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård
som verkar för en bättre hälsa hos patienten och i samhället. 
Vi tenderar att fokusera på perspektivet frisk eller sjuk och
tappar perspektivet att hälsa eller ohälsa.
Utmaningen ligger i att redan i utbildningssystemet för hälso-
och sjukvårdspersonal lyfta fram hälso- och sjukvårdens bidrag
till en god hälsa.

Eftersom demografin i samhället innebär att Sverige fram till
ca 2035 kommer att få allt fler äldre och allt färre arbetsför så
kan vården inte fortsätta arbeta som vi gjorde från 1980-talet
och framåt.
Det behövs ett radikalt paradigmskifte och inte bara att vi
”skruvar” lite grann på i systemet. Vi behöver ställa om vården
till att stärka patienternas tilltro till sin egen förmåga och tillit
till välfärdssystemet vilket i förlängningen kan göra att
patienterna i högre utsträckning vill och vågar ta ansvar för sin
egen hälsa och sin egen sjukdom. Det kommer att avlasta
sjukvården som kan fokusera på de som har de största
behoven eller som av någon anledning inte kan hantera sin
sjukdom själva.

 



Vad tror du att deltagarna kan ha för nytta av att följa med
på resan?

Jag tror att deltagarna kommer att få ta del av helt andra
tankegångar än de som vi lyfter fram i Sverige och det
kommer att generera idéer som kan omsättas i den svenska
kontexten. Även om vi inte bara kan köra ”copy-paste” så
kommer vi att lära oss hur god hälso- och sjukvård kan
organiseras på andra sätt än i Sverige, vilket kommer att ge
energi för att genomföra förändringar på hemmaplan.

 

Vad tycker du är mest spännande i programmet?

Det pågår en diskussion i Sverige om förstatligande av
vården. Det kommer att bli spännande att ta del av Taiwans
system för huvudmannaskap i hälso- och sjukvården och
vad de ser som möjligheter och hinder.

I Taiwan har man en stor valfrihet i valet av utförare och det
är också en pågående diskussion i Sverige. Hur lyckas
Taiwan att hålla ihop hela hälso- och sjukvårdssystemet
med så många olika utförare, och hur hanterar de frågor
om kvalitetssäkring och uppföljning av hälso- och
sjukvården?

Det är två aspekter som jag ser som särskilt spännande i
programmet:


