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Jämförelser av hälso- och sjukvården i Sverige
SKL presenterar en ny rapport onsdagen den 13 juni med jämförelser mellan landsting och regioner. Rapporten innehåller cirka 40 diagram
och resultat.

Rapporten är den första i en årligen återkommande serie. I rapporten beskrivs den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast
tillgängliga data. Tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården redovisas, liksom medicinska resultat för olika
sjukdomsgrupper. Rapporten visar också utveckling över tid på nationell nivå.

Rapporten presenteras på ett webbsänt seminarium och medverkar gör Anders Henriksson, 1:e vice ordförande och Hans Karlsson, chef för avdelningen
för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Under webbsändningen finns möjlighet att ställa frågor via chatt.

Följ direktsändningen onsdagen den 13 juni kl 10.30 (nytt fönster)

Rapport och pressmeddelande publiceras samtidigt på www.skl.se

Om du vill delta på plats:
Hornsgatan 20 i Stockholm, lokal Torget kl 10.30, men kom gärna 10.25. Anmälan till press@skl.se

Följ webbsändningen så här:

Om du kan se SVT-play eller YouTube ser du även vår sändning.
Sändningen har en naturlig fördröjning på cirka 20-40 sekunder.
Vi rekommenderar att du är uppkopplad på nätet via fast (LAN) uppkoppling för att minimera störningar orsakade av problem i lokala Wi-Fi-nätverk.

För att ställa frågor i chatten behöver du registrera dig före eller under sändning:

Sätt muspekaren i chattrutan (”Skriv ett inlägg i chatten”) och ”klicka”.
Ett nytt fönster visar: ”Du måste vara inloggad för att chatta”.
Klicka på knappen ”Registrera ett nytt konto” (om du inte sedan tidigare har ett konto på play.skl.se). Följ instruktionerna alternativt logga in via ditt
befintliga Facebook-konto.

Se http://play.skl.se/support för mer support.

För mer information: Helene Lindstrand, presschef, tfn 072-569 88 40,
e-post: helene.lindstrand@skl.se

Vänligen medtag presslegitimation

Välkommen!
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