
Bättre och snabbare hälso- och sjukvård till ännu fler
Med hjälp av digitala hälsotjänster, hårdare lagar och omorganisering av vården kan fler snabbare få bättre vård och omsorg. 
Läs mer i den nya boken Health Management – att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig.

Ny teknik gör att allt fler kan få bättre vård allt snabbare. Digitala vårdcentraler som KRY och Min Doktor gör att vem som helst kan träffa en
doktor dygnet runt, oavsett var man befinner sig. Att slippa ta sig till en vårdcentral och undvika köer innebär helt nya förutsättningar för
vårdsökande.

Den traditionella vårdcentralen har därmed fått konkurrens av mer lättillgängliga alternativ. Ett maktskifte har skett, från styrande vårdenheter
till en vårdsökande som ställer allt högre krav på tillgänglighet och service.

 – Det handlar om de vårdsökandes ökade förväntningar på en snabb och kontinuerlig kontakt med vården och hur denna kontakt kan
bibehållas. Det handlar också om att utveckla en servicekultur i vården och att medarbetarna handlar mer serviceorienterat, säger Lars
Nordgren, författare.  

Boken visar hur viktigt det är att designa och implementera ett servicetänk som underlättar för de som söker vård.

 – Som patient är det viktigt att ha någon att vända sig till både före och efter att man är inneliggande. Den funktionen kan se olika ut men på
en klinik kan det vara en koordinator som fångar upp patienten. Även om patienten skrivs ut bör han eller hon kunna ringa till och rådfråga
koordinatorn, säger Lars Nordgren. 

Lagar som patientlagen, patientsäkerhetslagen och diskrimineringslagen är nyare lagar som syftar till att ge säker och tillgänglig vård för
patienterna. Det är viktigt att lagarna följs upp och lärs ut till personalen. De bör också tydliggöras, speciellt regleringen kring vårdgarantin
som nu är svag. 

Avslutningsvis ska inte patienten tillåtas snurra runt eller hamna mellan olika vårdenheter Därför behöver han eller hon från början matchas
och koordineras till rätt kompetens.

 – Det krävs att hälso- och sjukvården organiseras på ett sätt som kan beskrivas som följsam logistik och att alla vårdsökande erbjuds rätt
vård. Det räcker inte med att förfoga över resurser utan dessa måste göras tillgängliga, säger Lars Nordgren.

Fakta om författarna:
Boken är skriven av sju forskare och experter inom service management, juridik, logistik, etnologi, företagsekonomi, sociologi och
tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

Fakta om målgruppen:
Boken vänder sig både till praktiker inom vården som politiker och patientföreningar, samt studenter inom medicin, vård och omsorg,
hälsovetenskap, logistik, management och samhällsvetenskap. 
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Health Management ges ut på Sanoma Utbildning. För mer information, recensionsexemplar eller författarintervju kontakta förlagsredaktör Maria Törnfelt på
 maria.tornfelt@sanomautbildning.se.

Sanoma Utbildning startade år 1993. Förlaget har sedan starten vuxit till att bli en av de större aktörerna på den svenska läromedelsmarknaden. 


