17 april 2018

Framtidens vårdcentral
- ett närsjukvårdscentrum?
Hur bygger vi för framtidens vård utanför sjukhusen?
Att planera, uppföra och utrusta vårdbyggnader är en process som tar lång tid. 10 år från
att planering påbörjas till inflyttning och den första patienten kan tas emot och behandlas
är inte ovanligt i större projekt.
Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av investeringar i
sjukhus. Men, om Sverige ska behålla den höga kvaliteten på sin hälso- och sjukvård till
rimliga kostnader, innebär den medicinska och demografiska utvecklingen att vi i framtiden
behöver organisera vård och omsorg annorlunda och flytta ut mer av vården från sjukhusen,
till primärvård och hemmen. Omställningen innebär såväl en perspektivförskjutning
som en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär
personcentrering i dess processer och att primärvården blir basen i hälso- och sjukvården.
Även samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården behöver
utvecklas och förbättras.
För att möta denna omställning och säkerställa att det finns anpassade lokaler den dag
de nya strukturerna och organisationerna utvecklats och är på plats, behöver vi redan nu
börja tänka hur dess vårdbyggnader ska planeras. Vilka nya arbetssätt behöver utvecklas?
Hur påverkar digitaliseringen patienternas möte med vårdens byggnader? Var ska de
placeras och hur ska de utformas? Behövs sjukhus som vi känner till dem idag?
Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena för skapande, översättning,
utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. CVA bedriver forskning, genomför
forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning. Forskningsfokus för CVA är
arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.
CVA anordnar regelbundet seminarier, workshops och temadagar kring aktuella
frågeställningar inom vårdbyggandet på Chalmers. Under våren 2018 gästar vi för andra
gången Stockholm med två temadagar. Dagarna består av föreläsningar och avslutande
diskussion.
Adress: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20 i Stockholm.
Lokal: Torget. Tid: 10-16. Deltagande är kostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår.
Temadagen är fullbokad. Men den kommer att sändas live och dessutom
vara möjlig att se i efterhand via CVA:s och SKL:s hemsidor.
Vid frågor, kontakta cva.arch@chalmers.se
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09.30

Välkomstkaffe

10.00

Välkomna
Göran Lindahl och Christine Hammarling, CVA

10.10

Nationell omställning av vården
Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg SKL

10:30

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
Marie Öberg

11.00

Digitalisering – vad kan det innebära för framtidens närsjukvård
Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier

11.30

Rum för vård på distans
Käte Alrutz, Västerbottens Läns Landsting
och Carola Magnusson Boman, Nyréns Arkitektkontor

12.00

Lunch

13.00

Forskning i nätverkssjukvården - var och hur kan den bedrivas ?
Lars Klareskog, professor, Karolinska Institutet.

13.30

Framtidsspaning - primärvårdens patienttyper & arkitektur
Helena Beckman, Tengbom

14.00

Framtidens Nära vård i Region Skåne
Elisabeth Andersson, Hälsostaden Ängelholm och Greger Linander, Region Skåne

14.30

Göteborgssjukvården – öppen specialistsjukvård i en ny och nära vård
Lotta Sellén och Maja Olsson, Västra Götalandsregionen

15.00

Nya öppenvårdslösningar i USA (engelska)
Mike Apple HDR/Chalmers

15.30

Diskussion

16.00

Avslutning

