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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Kerstin Nilsson, vicedekanus på Sahlgrenska 
akademin, utifrån en gemensam samarbetsplattform mellan akademin och Angereds 
Närsjukhus. Uppdraget innebar att genomföra en kartläggning av behov, problem och 
intressenter för att identifiera områden avseende ojämlik vård, integration/migration, 
mänskliga rättigheter och socialt utsatta grupper inom medicin, vård och hälsa, oral hälsa som 
folkhälsa där parterna kan samverka för att stärka och samordna utveckling, utbildning, 
forskning samt tillämpning av forskningsresultat. I uppdraget ingick också att bland annat 
beakta möjligheter till interprofessionellt lärande och intersektoriell samverkan. 
Arbetsgruppen har gått igenom relevanta policydokument och dokumentationer inom 
uppdragsområdet, kontaktat och oftast träffat relevanta aktörer samt genomfört en webbenkät 
riktad till alla utbildningsprogram vid akademin. 

Sverige, liksom övriga västvärlden, kännetecknas av ökande socioekonomiska skillnader, 
ökad migration och en tilltagande segregering. Detta leder till snabbt växande sociala 
skillnader i hälsa. De stora sociala och ekonomiska följderna av denna utveckling betecknas 
av världens ledare som ett av de stora framtidshoten. Nordöstra Göteborg kan i många 
avseenden ses som ett koncentrat av denna utveckling. Samtidigt finns där stora möjligheter 
med människor som är potentiellt resursstarka om de ges rätt möjligheter.  

De förändringar som skett, och som pågår, ställer stora krav på anpassning av hälso- och 
sjukvården, och kräver adekvat utbildning av studenter och vårdpersonal. Forskning inom 
medicin (inklusive odontologi), vård, hälsa och folkhälsa baserad på social ojämlikhet och 
ohälsa, jämlik vård, migration och integration efterfrågas idag internationellt. Sahlgrenska 
akademin har flera starka forskningsgrupper av betydelse för sådan forskning, exempelvis 
inom epidemiologi och socialmedicin, och därför goda förutsättningar att i samverkan med 
sjukvård och kommun driva denna utveckling. Angereds Närsjukhus är skapat utifrån ett 
nytänkande och byggs utifrån befolkningens behov, i samråd med, och anpassat till 
innevånarna. Det finns ett starkt stöd för denna typ av forskning och utveckling, både från 
sjukvården i Västra Götalandsregionen och från Göteborgs kommun. På nationell nivå pågår 
viktiga initiativ inom området ojämlik hälsa bland annat på regeringsnivå, i Socialstyrelsen 
och i Sveriges kommuner och landsting, SKL, där utvecklingen på Angereds Närsjukhus 
framhålls som ett positivt exempel. Sammantaget innebär detta unika förutsättningar till både 
nydanande forskning och skapande av utbildningsmiljöer som avspeglar morgondagens 
globala sjukvård. 

I rapporten lyfts ett antal exempel på forskningsområden fram där en samverkan mellan 
Angereds Närsjukhus och Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin kan bidra med unik 
spetskompetens inom områden med hög samhällsrelevans. Dessa utgår från konkreta behov, 
är i stor utsträckning tvärvetenskapliga och bygger på samverkan både mellan olika 
medicinska discipliner liksom mellan medicinska och andra vetenskapliga områden. Några 
exempel som diskuteras i rapporten är studier av flyktingars hälsa (forskning som idag 
finansieras av Vetenskapsrådet), och forskning om vårdkonsumtion, läkemedelsanvändning 
och upplevd hälsa, forskning om oral hälsa och övrig hälsa samt om kommunikation och 
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kulturkompetens i vården. Behovet av forskarkurser och forskningsseminarier som belyser 
dessa ämnen framhålls. Inom grundutbildningen föreslås en fakultetsöverskridande 
introduktionskurs/strimma kring kultur, kommunikation och bemötande som vidareutvecklar 
erfarenheterna från läkarprogrammet. Den mycket uppskattade kursen ”Världen i vården” 
föreslås förläggas till Angereds Närsjukhus. Utbyggda möjligheter till verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) vid Angereds närsjukhus föreslås och resurser till handledning behöver 
tillskapas. En studentmottagning föreslås, där vårdstudenter från olika program tillsammans 
under handledning kan behandla patienter. Resurser till utökade möjligheter att göra 
examensarbeten och masterarbeten är ett annat av förslagen. Samverkan kring 
fortbildning/vidareutbildning av vårdpersonal föreslås med i första hand Västra 
Götalandsregionen men där man kan överväga samverkan med nationella intressenter såsom 
SKL. 

För att leda och samordna forskning och utbildning föreslås inrättande av ett nytt 
kunskapscentrum, i första hand som en universitetsfilial i Angered. En sådan kan initiera, 
underlätta, stödja och samordna olika forsknings- och utvecklingsinitiativ som pågår i och 
utanför universitetets ramar, föra samman personer och intressenter samt samordna 
kompetenser. Vidare kan ett kunskapscentrum underlätta möjligheterna till undervisning, 
verksamhetsförlagd utbildning och arbeten med examensarbeten. Tjänsterna på en sådan 
enhet föreslås till stor del bestå av kombinationstjänster för att i båda riktningar maximera 
utbytet av kunskaper mellan universitetet i centrum och Angered. Samverkan med övriga 
delar av Göteborgs universitet i form av en universitetsfilial skulle avsevärt underlätta 
breddning av forskningen och ett ökat forsknings- och undervisningsutbyte mellan olika 
vetenskapliga discipliner. Denna tanke är i linje med universitetets vision och har mött positiv 
respons från universitetsledningen. 

Arbetsgruppen menar att en utökad samverkan mellan Göteborgs universitet/Sahlgrenska 
akademin och Angereds Närsjukhus inrymmer unika förutsättningar för att utveckla en 
spetsforskning med hög nationell och internationell samhällsrelevans och bidra till en unik 
forsknings- och utbildningsprofil för Göteborgs universitet. Utifrån det begränsade uppdraget 
får rapportens förslag ses som ett första steg. 
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Förord 
Vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Kerstin Nilsson, uppdrog åt 
Henry Ascher, och en till honom knuten arbetsgrupp, att kartlägga behov och 
problemområden som bas för möjlig framtida samverkan mellan Sahlgrenska akademin 
(V2012/68) och Angereds Närsjukhus, Västra Götalandsregionen. Uppdraget baseras på en 
avsiktsförklaring mellan Angereds Närsjukhus och Sahlgrenska akademin (bilaga 1). 
Utredningen har skett från juni 2012 till 28 februari 2013. 

Rapporten utgår från en genomgång av dokumentation inom ojämlik hälsa, ojämlik vård, 
integration/migration, mänskliga rättigheter och socialt utsatta grupper. Relevanta aktörer, 
både inom universitet samt hälso-, sjuk- och tandvård och i samhället i övrigt har kontaktats 
för möten eller samtal. Fokus har lagts på aktörer i närheten av Sahlgrenska akademin och 
Angereds Närsjukhus, men diskussioner har förts med representanter för övriga Göteborgs 
universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, andra förvaltningar i Västra 
Götalandsregionen, myndigheter på nationell nivå och politiska beslutsfattare på olika nivåer. 
Kontakterna ledde ofta till nya kontakter, intervjuer och möten med relevanta grupperingar 
som kompletterat bilden av området. En lista på kontaktade personer och grupper finns i 
bilaga 2.  

För att kartlägga utbildningarnas behov av inslag som belyser de utpekade områdena, 
genomfördes en webbaserad enkät till alla utbildningsprogram vid akademin. (Enkäten, 
liksom respondenterna, redovisas i bilaga 3.) Akademin ansvarar för 16 utbildningar inom 
hälso-, sjuk- och tandvård varav majoriteten är legitimationsutbildningar. Utöver detta finns 
det två mastersprogram på engelska, samt tre ettåriga kompletteringsutbildningar för läkare, 
sjuksköterskor och tandläkare från tredje land. Tretton svar på enkäten skickades in och 
kompletterades med samtal i de fall där bilden behövde kompletteras.  

Utifrån insamlat material har gruppen diskuterat fram möjliga förslag och under arbetets gång 
förankrat detta med ytterligare intervjuer/diskussioner. De förslag vi diskuterar är konkreta 
men den begränsade tid som funnits för uppdraget har inte möjliggjort att de kunnat utformas 
på detaljnivå. Förslagen bör betraktas som utgångspunkter och inspirationskällor. Vi är 
övertygade om att det finns många fler möjligheter än vad som redovisas nedan. Vi har i 
arbetet kontaktat verksamma organisationer och personer inom uppdragets område och 
försökt vara så heltäckande som möjligt. Det har dock inte varit möjligt att nå alla inom 
ramen för det begränsade uppdraget och vi kan ha missat viktiga grupper och personer. Det är 
i så fall inte ett utslag av värdering utan ett resultat av vår oförmåga. 
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Arbetsgruppen har kallat sig SAANS, Samverkansgruppen Sahlgrenska akademin – Angereds 
Närsjukhus. Följande personer har ingått i arbetsgruppen: 

Henry Ascher, docent, överläkare, Institutionen för medicin, Avdelningen för 
samhällsmedicin och folkhälsa 

Ann Ekberg-Jansson, verksamhetschef, Vuxenspecialistcentrum, FoU-chef, Angereds 
Närsjukhus 

Annelie Hyllner, internationell koordinator, akademikansliet 

Jan Olsson, professor, Institutionen för odontologi 

Liselott Dellenborg, fil dr, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 

Nenad Stankovic, adjungerad universitetslektor, överläkare, Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa 

Tove Hedenrud, docent, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och 
folkhälsa 

En studentrepresentant har ingått men inte deltagit i arbetet. 
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1. Bakgrund 

1.1. Omvärldsperspektivet 
Under de senaste hundra åren har hälsoproblemen i världen förändrats dramatiskt. Från en 
situation där infektionssjukdomar och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar utan möjlighet 
till kausal behandling var en dominerande orsak till sjukdom och död, finns det idag kunskap 
att förebygga och behandla dessa tillstånd. Istället har nya folkhälsoproblem uppkommit som 
i stor utsträckning är relaterade till vår livsstil. Även dessa tillstånd kan idag i stor 
utsträckning både förebyggas och behandlas.  

Den största svårigheten är inte brist på kunskap, åtminstone inte på en samhällelig nivå, utan 
en ojämlik fördelning av ekonomiska resurser, kunskap och levnadsvillkor, både mellan 
länder, inom länder och mellan individer. Hälsoskillnader av denna typ kan betraktas som 
”onödiga” i den betydelsen att de inte är biologiskt förutbestämda utan en effekt av sociala 
omständigheter och politiska beslut, och därmed möjliga att undvika. Förutom ett lidande för 
drabbade individer och deras omgivning så är den socialt betingade ohälsan mycket dyr för 
samhället. En studie av Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen har beräknat att 
1 600 personer i Västra Götalandsregionen dör i förtid varje år som en följd av ojämlika 
förutsättningar och att kostnaderna orsakade av ojämlikheten uppgår till 14 miljarder kronor 
per år enbart i regionen (Calidoni, Christiansson et al. 2011). Statens Folkhälsoinstitut har 
beräknat de nationella kostnaderna till minst 120 miljarder kronor per år (Statens 
folkhälsoinstitut 2010). Kostnaderna i EU-25 beräknades i en studie till 1 120 miljarder euro 
per år, antalet ojämlikhetsrelaterade dödsfall till 707 000 per år, antalet förlorade levnadsår till 
11,4 miljoner och antalet individer med självskattad dålig hälsa som kan relateras till 
ojämlikhet till 33 miljoner (Mackenbach, Meerding et al. 2007). 

WHO har identifierat den ojämlika fördelningen av hälsa och ohälsa som en av de viktigaste 
utmaningarna för framtiden och de har tillsatt en särskild kommission, Marmot-
kommissionen, med målet att avveckla de sociala skillnaderna i ohälsa. Kommissionens 
slutrapport, Closing the gap within a generation (CSDH 2008), har blivit en utgångspunkt för 
arbete med att minska ojämlikheten i hälsa på många håll i världen. Marmotkommissioner har 
skapats i exempelvis London, Köpenhamn och Malmö. I VGR har Marmotrapporten varit en 
utgångspunkt för att formulera en handlingsplan för jämlik hälsa (Västra Götalandsregionen 
2012). I WHO:s Bangkok Charter från 2005 fastslås att alla regeringar på alla nivåer 
skyndsamt måste ta tag i frågan om bristande hälsa och ojämlikhet eftersom hälsa är en viktig 
faktor för samhällets socioekonomiska och politiska utveckling. 

Även Sverige står inför en stor utmaning vad gäller den ojämlika hälsan. Från att ha varit ett 
av de mest jämlika höginkomstländerna i världen har Sverige blivit det land i OECD med de 
snabbast ökande inkomstskillnaderna sedan 1990-talet. Segregeringen av bostadsområden och 
skolor tilltar. Migrationen har ökat globalt vilket också påverkat Sverige. Närmare 20 % av 
befolkningen är född utanför landet eller har föräldrar födda utanför Sverige, men 
variationerna mellan regioner, kommuner och kommundelar är stora. Hälsan i denna grupp 
kan påverkas av faktorer kopplade till såväl livet i ursprungslandet som till flykten och 
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faktorer kopplade till tillvaron i Sverige. Många har kommit som flyktingar och bär minnen 
av krig, våld, förföljelser och övergrepp som kan påverka hälsan.  

Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) liksom flera forskningsstudier har 
visat att inte bara hälsan är ojämlikt fördelad utan också vården. Tillgången till vård, liksom 
innehållet i den, skiljer sig mellan patienter med till exempel olika kön, klass och etnisk 
bakgrund och ålder (Socialstyrelsen 2011a ). 

De förändringar som skett, och som pågår, ställer stora krav på anpassning av hälso- och 
sjukvården. För att kunna möta dessa utmaningar krävs att utbildningen av dagens studenter 
förbereder dem på den verklighet de kommer att arbeta i. De behöver verktyg som gör att de 
kan använda sin professionella kompetens och känna sig trygga. Som stöd i det arbetet behövs 
forskning som kan förse professionen med evidensbaserad kunskap att utgå från. Sådan 
forskning saknas i stor utsträckning idag. Forskning och utbildning inom medicin (inklusive 
odontologi), vård, hälsa och folkhälsa baserad på social ojämlikhet och ohälsa, jämlik vård, 
migration och integration efterfrågas idag i stora delar av samhället såväl i Sverige som i 
Europa och övriga världen. Möten i vården där personal och patienter har olika synsätt på 
kropp och hälsa ställer höga krav på kunskap men också ett gott förhållningssätt, god 
kommunikationsförmåga, flexibilitet och öppenhet hos vårdpersonalen. Forskningsbaserad 
kunskap inom dessa områden är också väsentlig för att politiker och beslutsfattare ska erhålla 
ett kunskapsunderlag som bas för sitt arbete.  

1.2. Hälsa och ohälsa i nordöstra Göteborg 
Sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet har de socio-ekonomiska skillnaderna 
mellan olika stadsdelar i Göteborg ökat. I nordöstra Göteborg, som innefattar stadsdelarna 
Angered och östra Göteborg, bor cirka 95 000 invånare. Hälften av befolkningen är född 
utanför Sverige och 170 födelseländer är representerade. Området kännetecknas av en hög 
andel utomlandsfödda, låg medelinkomst, låg utbildningsnivå och en hög andel som lever på 
försörjningsstöd. Fattigdoms- och barnfattigdomsindex är högt jämfört med genomsnittet för 
Västra Götalandsregionen och Sverige. En högre andel elever saknar betyg i kärnämnen och 
saknar gymnasiebehörighet jämfört med övriga landet (Olsson and Panfilova 2008, Olsson 
and Panfilova 2009, Angereds Närsjukhus 2010, Köhler 2010).	  

Medellivslängden i nordöstra Göteborg är kortare än i övriga Göteborg. Kvinnor har generellt 
sett högre ohälsotal än män. Förekomst av riskfaktorer (övervikt/fetma, stress, nedsatt 
psykiskt välbefinnande, daglig rökning, fysisk inaktivitet och svår värk i rörelseorganen) är 
högre i nordöstra Göteborg än i övriga delar av staden. I området finns en överrepresentation 
av infektionssjukdomar, tuberkulos, magsår samt posttraumatiskt stressyndrom. Dödligheten i 
hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer och 
alkoholrelaterade tillstånd är också avsevärt högre än i regionen och riket. En hög andel 
patienter är multisjuka, det vill säga att de har flera olika kroniska sjukdomar. Närmare analys 
talar för en underkonsumtion av planerad vård men en överkonsumtion av akut vård som inte 
kan tillfredsställa patienternas grundläggande vårdbehov (Olsson and Panfilova 2008, Olsson 
and Panfilova 2009, Angereds Närsjukhus 2010, Köhler 2010).  
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När det gäller mödra- och barnhälsa talar en del data för att andelen rökande blivande mödrar 
och spädbarnsföräldrar är högre än för riket i övrigt. Många barn föds med låg födelsevikt och 
andelen ammande mödrar är lägre jämfört med regionen och riket. Beträffande den orala 
hälsan så domineras bilden av en kraftigt förhöjd kariesförekomst hos barn och ungdomar. 
Andelen kariesfria 3- och 6-åringar är låg i nordöstra Göteborg medan kostnaderna per 
behandling för patienter med särskilda behov inom tandvården är högre (Köhler 2010). Färre 
söker tandvård för undersökning och behandling i Angered jämfört med många andra distrikt 
i Västra Götaland. 

I denna rapport använder vi begreppet socialt utsatta grupper för att beteckna grupper av 
människor med låg inkomst, hög arbetslöshet och hög grad av ohälsa. Områden där socialt 
utsatta grupper är överrepresenterade betecknar vi socialt utsatta områden. Bland socialt 
utsatta grupper fungerar traditionella hälsofrämjande insatser sämre än i samhället i 
genomsnitt. Deltagande i förebyggande screeningprogram, som cellprovtagning för 
livmoderhalscancer och mammografi, är avsevärt lägre i nordöstra Göteborg jämfört med 
övriga Göteborg och riket (Olsson and Panfilova 2008, Olsson and Panfilova 2009, Köhler 
2010). 

Det kan vara lätt att i en analys enbart se oöverstigliga problem, men mycket talar för att det 
också finns stora möjligheter. Befolkningen i nordöstra Göteborg är i högsta grad heterogen. 
50 % av befolkningen födda i Sverige och upptagningsområdet består av olika 
bostadsområden med varierande socioekonomisk sammansättning där innevånarna i några 
delar har en inkomst som ligger betydligt högre är genomsnittet för Göteborg (Olsson and 
Panfilova 2008, Olsson and Panfilova 2009, Angereds Närsjukhus 2010, Köhler 2010). 
Många invånare har erfarenheter av att hitta utvägar för att kunna hantera svåra 
omständigheter. I stor utsträckning utgörs befolkningen av människor som är potentiellt 
resursstarka om de ges rätt möjligheter och om vi kan finna former för att involvera och 
använda deras erfarenheter.  

För att få till stånd en förändring är forskningsbaserad kunskap en förutsättning för att kunna 
vidta åtgärder av strukturell och politisk karaktär. Forskningen, hälso- och sjukvården, den 
kommunala omsorgen, olika professionella aktörer, organisationer för folkhälsa och 
befolkningen måste tillsammans bidra till att förbättra hälsan och utjämna olikheten i vården.  

I nordöstra Göteborg finns det relevanta kunskaper och lärdomar långt utöver den lokala 
kontexten. Satsningen på ett nytt närsjukhus i området är därtill en unik möjlighet att från 
grunden bygga upp en ny typ av vård och ny forskning utgående från de behov och 
förutsättningar som finns i upptagningsområdet snarare än utifrån traditionella vårdstrukturer. 

1.3. Vårdpersonalens1 behov av fortbildning 
Bland vårdpersonal, både inom och utanför Västra Götalandsregionen, varierar kunskap och 
erfarenheter stort inom områden som ojämlik vård, integration/migration, kulturkompetens, 
mänskliga rättigheter och socialt utsatta grupper. En del har en gedigen och mångårig klinisk 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 1 Med vårdpersonal avses i denna rapport alla de yrkeskategorier som utbildas vid Sahlgrenska akademin. 
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och praktisk erfarenhet. Andra står främmande inför dessa aspekter när de ställs inför dem 
och saknar verktyg att hantera de utmaningar de ställs inför. Behovet av överföring av konkret 
och tillämpbar kunskap är stort. Samtidigt finns det även ett behov av att dokumentera och 
utvärdera den praktiska erfarenhetsbaserade kunskap som redan finns idag liksom att utveckla 
ny kunskap.  

1.4. Angereds Närsjukhus  
Angereds Närsjukhus startade sin verksamhet 2007. Orsaken till att man valde att starta 
verksamhet på ytterligare en utbudspunkt i Göteborg var att man i en behovsanalys avseende 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 valde att granska dess två delar, dvs. Örgryte, Härlanda och 
nordöstra Göteborg, separat. Man fann avsevärda skillnader i bland annat ohälsotal och 
dödlighet i förebyggbara sjukdomar, både mellan stadsdelarna men också i jämförelse med 
länet och med riket. Sjukdomspanoramat befanns också vara ett annat i nordöstra Göteborg. 
Dessutom såg man att befolkningen där snarast underkonsumerade sjukvård, det vill säga att 
man inte sökte vård trots att man var sjuk (Olsson and Panfilova 2009).  

Angereds Närsjukhus är en egen förvaltning inom Västra Götalandsregionen, med egen 
styrelse sedan 2009. Verksamheten startade i tillfälliga lokaler i avvaktan på byggnation av en 
sjukhusbyggnad eftersom man från politiskt håll ansåg frågan vara så prioriterad att man inte 
kunde vänta flera år på en byggnad. Sjukhuset består av specialistmottagningar med ett uttalat 
uppdrag att samverka med både primärvård, kommun och annan högspecialiserad 
specialistvård. Ett viktigt uppdrag som Angereds Närsjukhus har, är att arbeta i samverkan 
med hälsofrämjande arbete (också utåtriktat till befolkningen) vilket innefattar prevention och 
sjukdomsförebyggande arbete.  

Det övergripande uppdraget är: 

• Erbjuda en välfungerande hälso- och sjukvård i nordöstra Göteborg 
• Förbättra tillgängligheten till vården genom att bland annat göra vårdens organisation 

begriplig 
• Förbättra dagens vård genom nytänkande 
• Ha ett hälsofrämjande arbetssätt 
• Samordna närsjukvårdsarbetet gällande vård/omsorg i nordöstra Göteborg 
• Vara ett centrum för utveckling/forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt 

samhälle 

I dagsläget finns en vuxenmedicinsk verksamhet med specialister inom neurologi, 
lungmedicin, kardiologi, diabetologi, gynekologi, smärtmedicin och psykiatri. Därtill finns en 
integrerad barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet i Angered och Gamlestaden innehållande 
barnmedicin, barnpsykiatri, barnneuropsykiatri, ungdomsmottagning samt ett 
flyktingbarnteam med kombinerad barnmedicinsk och barnpsykiatrisk specialistkompetens. 
Förutom den gynekologi som redan finns, kommer också annan kirurgisk verksamhet att 
finnas i det nybyggda sjukhuset 2015, såsom ortopedi, allmänkirurgi och öron-näsa-hals 
verksamhet.  
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Inom vissa delar av vården har sjukhuset ett specialistutformat områdesansvar. Inom andra 
delar är Angereds Närsjukhus en del av specialistvården som erbjuds i Göteborg. Flera delar 
av uppdragen är unika: dels det kombinerade sjukvårds- och folkhälsouppdraget som 
inkluderar en stor verksamhet med rökavvänjning med både en primär- och 
sekundärpreventiv ansats, dels uppdraget att bli ett centrum för utveckling och forskning i ett 
mångkulturellt samhälle och dels den integrerade barnmedicinska verksamheten inkluderande 
barn- och ungdomspsykiatri.  

1.5. Måldokument och visioner 
I regeringens strategi för en god och mer jämlik vård (Socialdepartmentet 2012) framhålls 
bland annat följande: 

Regeringens arbete för en mer jämlik vård handlar om att synliggöra och undanröja 
samt följa utvecklingen av omotiverade skillnader i resultat och bemötande inom 
vården. Särskilt prioriteras områden där stora utmaningar finns såsom tillgänglighet, 
ökat patientinflytande, hälsofrämjande och förebyggande arbete, specialistkompetens, 
läkemedel samt vårdområdena cancervård, vård vid hjärt- och kärlsjukdom, vård vid 
psykisk ohälsa, vård vid missbruk och beroende samt tandvård. Särskild vikt läggs vid 
skillnader i hälso- och sjukvården när det gäller bemötande vid vård och behandling av 
olika grupper i befolkningen. 

I Västra Götalandsregionens Folkhälsopolitisk policy framhålls att ”en god folkhälsa är en 
förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt.” Man beskriver vidare att 

Förutsättningarna för god hälsa skiljer sig åt mellan olika delar av Västra Götaland. 
Hälsan är ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper, mellan kvinnor och män 
samt mellan flickor och pojkar. Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom social 
integration, har betydelse för god hälsa och hållbar utveckling. Möjligheten att vara 
delaktig och kunna påverka främjar integrering och motverkar diskriminering som 
leder till utanförskap. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser skapar möjligheter 
till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Att känna sig trygg är en rättighet och 
en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. (Västra Götalandsregionen 2009). 

Kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen skriver i sin handlingsplan bland 
annat att man har till uppgift att 

▪ utveckla teoretisk och praktisk kunskap om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat 
arbetssätt tillsammans med Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.  

▪ pröva rättighetsbaserade arbetssätt i praktiken inom några av Västra 
Götalandsregionens verksamheter (Västra Götalandsregionen 2011).  

Göteborgs universitet har nyligen antagit Vision 2020 (Göteborgs universitet 2012). Ledorden 
är kvalitetsdriven forskning och utbildning, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang. 
De kompletta miljöerna i nära samverkan med det omgivande samhället är centrala för 
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framtiden. Breda och tvärdisciplinära samarbeten krävs för att stärka Göteborg regionalt, 
nationellt och internationellt.  

I strategierna nämns vikten av nyskapande forskning och utvecklande av forskning och 
utbildning mellan annars traditionella ämnesområden. 

I anslutning till Vision 2020 har Sahlgrenska akademin utarbetat en handlingsplan för 
perioden 2013-2015 (Sahlgrenska akademin 2012). De kompletta miljöerna är centrala inom 
akademin där forskning och utbildning av hög klass samverkar. Inom utbildning har fem 
fokusområden utarbetats: interprofessionellt lärande, mänskliga rättigheter, hållbar 
utveckling, internationalisering och innovations- och entreprenörskap. Samarbete med Västra 
Götalandsregionen, Region Halland och Chalmers ska stimuleras.  

Sammantaget kan man säga att dessa uttalade visioner och strategier ligger väl i linje med de 
förslag som diskuteras längre fram i rapporten.  

2. Nulägesbeskrivning 

2.1. Universitetet 

2.1.1. Forskning och samverkan 
Vid Sahlgrenska akademin finns en forskningskompetens på internationellt hög nivå inom 
en rad områden med hög relevans för nordöstra Göteborg som ett modellområde och för en 
samverkan med Angereds Närsjukhus. Bland några få av många exempel kan följande 
nämnas: Här finns en unik och långvarig forskningserfarenhet inom hälsoepidemiologi, 
särskilt befolkningsstudier. Forskning kring metabola syndromet är ett annat område där hög 
kompetens finns inom akademin, liksom KOL-forskning. Vid Avdelningen för 
Samhällsmedicin och folkhälsa bedrivs bland annat folkhälsoepidemiologisk forskning och 
forskning om övervikt. Från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa drivs ett 
tvärdisciplinärt forskarnätverk om hälsa och ohälsa i Nordost, ”Nordost - människor och 
vårdmöten i ett multikulturellt område”. Vid Enheten för Socialmedicin bedrivs bland annat 
forskning om global hälsa, alkohol och droger, samhällsfarmaci och genus och ojämlikhet i 
hälsa och social trygghet. Migration och hälsa är ett annat forskningsområde vid Enheten för 
Socialmedicin som har hög relevans där flera projekt om papperslösas hälsa pågår och med 
stöd bland annat från Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté. 
Inom ramen för en gemensam forskningsplattform mellan Enheten för socialmedicin vid 
Sahlgrenska akademin och Angereds Närsjukhus har nyligen ett biträdande lektorat tillsatts, 
som eventuellt kan komma att omvandlas till ett universitetslektorat, liksom en projektledare.  

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) är en annan samverkanspartner. GPCC är ett 
nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Sahlgrenska akademin som bildades 2010 
med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Det är Europas enda 
forskningscentrum för personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd. 
Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen och individens 
förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i vården. GPCC bedriver 
idag två forskningsprojekt i samverkan med Angereds Närsjukhus, ett med patienter med akut 
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kranskärlssjukdom och ett med ungdomar med diabetes. Den sistnämnda studien görs bland 
annat i samarbete med institutionerna för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, psykologi 
och företagsekonomi vid Göteborgs universitet. 

Flera andra fakulteter och enheter vid Göteborg universitet samverkar eller uttrycker 
intresse för samverkan med Angereds Närsjukhus. Centrum för urbana studier startades 
sommaren 2010 i Hammarkullen, en del av Angered, och är den enda enheten inom 
Göteborgs universitet som är lokaliserad i en förort. Det utgör ett samarbete mellan Göteborgs 
universitet och Chalmers tekniska högskola. I de båda lärosätenas uppdrag finns ett åtagande 
att vara tillgängligt för alla människor i hela staden vilket är en av utgångspunkterna för 
Centrum för urbana studier i Hammarkullen. Även om basen är Angered, och mycket av 
fokus är riktat mot samarbete med det omgivande lokalsamhället, är arbetet i lika hög grad 
relaterat till hela stadens och regionens utveckling. En viktig utgångspunkt i centrets 
verksamhetsprofil är att de forskare och lärare som kommer till centret med verksamhet, 
fortsatt är anställda på sina institutioner på högskolan. Därigenom deltar de i sina respektive 
institutioners arbete och återför sina erfarenheter. På så sätt kan erfarenheter och kunskaper 
från den transdisciplinära samverkan de blivit involverade i komma heminstitutionen till 
godo. Omvänt kan utvecklingsarbete vid den egna institutionen inspirera verksamheten vid 
centret i Hammarkullen.  

Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet är framförallt ett nätverk för forskare, 
med representation från flera delar av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. 
Centrat är tvärvetenskapligt verkar för att skapa samarbeten inom Göteborgs universitet och 
med övriga samhället. Det finns en bred forskningskompetens i frågor som rör social 
ojämlikhet, mänskliga rättigheter, migration, segregation och tolkning inom både 
samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Hälsa studeras av enskilda forskare 
knutna till centrat. Man planerar på lång sikt en fakultetsöverskridande forskarutbildningskurs 
som är tänkt att kunna utvecklas till en master i Kultur och Hälsa med brett anslag som 
inkluderar medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på kultur och 
hälsa. Det finns ett stort intresse hos forskarna i centrat att få praktikplatser, på t.ex. Angereds 
Närsjukhus för att knyta an till forskningen och de planerade utbildningarna.  

Andra fakulteter och enheter vid Göteborg universitet som samverkar eller uttrycker intresse 
för samverkan med Angereds Närsjukhus är till exempel Socialt arbete, Globala studier, 
Mänskliga rättigheter, Centrum för kultur och hälsa, Chalmers, Handelshögskolan, Pedagogen 
och Lingvistik. 

Ända sedan det tidiga planeringsarbetet med Angereds Närsjukhus påbörjades har det funnits 
ett samarbete med Nordic School of Public Health, NHV avseende utveckling av nya och 
befolkningsanpassade strukturer och arbetssätt. Man har bland annat samverkat kring 
internationella konferenser om social ojämlikhet och hälsa, det internationella nätverket 
Migrant-Friendly Health Care och i kurser vid skolan.  

2.1.2. Utbildning 
Förutsättningarna och behoven av att undervisa om frågor som mänskliga rättigheter, ojämlik 
vård, ojämlik hälsa, migration, integration och liknande skiljer sig mellan Sahlgrenska 
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akademins olika utbildningsprogram. Några program, särskilt de folkhälsovetenskapliga, har 
en genomarbetad profil med en omfattande teoretisk undervisning och olika typer av 
praktikplatser.  

Gemensamt för nio av programmen som svarade på SAANS-gruppens webbenkät, är att man 
nu utformar och/eller implementerar eller håller på att skapa kurser där frågor kring ojämlik 
vård, kulturkompetens, mänskliga rättigheter och liknande ämnen anpassas till det egna 
programmet och den verklighet som studenterna kommer att möta när de examineras. Sju av 
nio poängterar vikten av interprofessionellt lärande och pedagogisk utveckling avseende 
kurser, praktikplatser och examensarbete. Ett par av programmen nämner också behovet av 
kompetensutveckling bland lärarna och den aktuella kursen på 5 högskolepoäng i mänskliga 
rättigheter som vänder sig till akademins lärare (MED003) lyfts fram som ett bra exempel.  

Det finns ett stort intresse hos programansvariga av att kunna erbjuda praktikplatser i en 
mångkulturell miljö, och Angereds Närsjukhus lyfts fram som en mycket intressant möjlighet 
med den kompetens som finns där. Kulturkompetens är något som bland annat representanter 
för arbetsterapeut- och barnmorskeprogrammet tar upp. Läkarprogrammets arbete med 
professionell utveckling, där mänskliga rättigheter, kommunikation och genus ingår har 
föregåtts av en längre planering och en strimma inom programmet har nyligen startats.  

2.2. Sjukvården  

2.2.1. Angereds Närsjukhus 
På Angereds Närsjukhus är forsknings- och utvecklingsarbetet starkt kopplade till varandra, 
det vill säga forskningsfrågor kan initieras utifrån olika utvecklingsprojekt, och 
forskningsresultat ska i större utsträckning än tidigare implementeras i klinisk verksamhet 
och/eller till samverkansparter och invånare i form av utvecklingsprojekt. Den forskning som 
redan nu bedrivs på Angereds Närsjukhus är framförallt av typen ”relevansdriven” forskning.  

Angereds Närsjukhus har initierat en utredning i syfte att skapa en gemensam plattform för 
forskning och utveckling i Nordöstra Göteborg. Arbetet sker tillsammans med stadsdelarna 
Angered och Östra Göteborg, primärvården och folktandvården.   

Inom Angereds Närsjukhus pågår en hel del forskning2 och samarbete sker med bland andra 
Gothia Forum, Primärvården i nordöstra Göteborg, Chalmers (Center for Health Care 
Improvement CHI), Sahlgrenska akademins forskargrupp Mednet, Sahlgrenska Science Park, 
IT-universitetet, Humanistiska fakulteten (Avdelningen för Lingvistik), Karolinska Institutet 
och 1,6-miljonersklubben (EU/EFS- projekt) för att nämna några. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Några exempel:	  Palliativa aspekter på KOL - kvalitativ studie; Exacerbationer vid KOL – avhandlingsprojekt; 
Personcentrerad vård vid ischemisk hjärtsjukdom- tillsammans med GPCC; Livsstilskurs för kvinnliga nyanlända - EFS-
projekt tillsammans med 1,6 miljonersklubben och Karolinska institutet; Hälsoekonomiska aspekter vid 
luftvägssjukdom – projekt som koordineras via Gothia Forum med bland annat Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska 
akademien och Handelshögskolan som intressenter; Pre-, per- och postoperativ upplevelse vid höftoperation - etiska 
aspekter - samarbetsprojekt mellan Ortopeden, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Angereds Närsjukhus; Hormonella 
effekter av hysterectomi – avhandlingsprojekt.  
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I tillägg till detta finns det för närvarande många idéer och projekt i olika stadier av progress. 
Inom kort kommer flera olika större ansökningar att lämnas in från Angereds Närsjukhus för 
att bland annat söka stöd för en utredning för en konsortiebildning med avseende att utveckla 
mobil vård.  

2.2.2. Regionövergripande 
Västra Götalandsregionen har tydliggjort och uttalat en tydlig vilja till en stärkt samverkan 
mellan Sahlgrenska akademin och Angereds Närsjukhus avseende forskning och utbildning. 
Tjänstemän på regionledningsnivå har betonat nödvändigheten av en sådan utveckling och 
att uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus innebär unika möjligheter till utveckling av 
efterfrågad spetskompetens.  

Regionens folkhälsokommitté har betonat dessa frågor i viktiga policydokument (Västra 
Götalandsregionen 2012). I andra sammanhang har svårigheterna att med traditionella 
metoder, såsom registerstudier och omfattande enkäter på svenska, få en bild av folkhälsan i 
socialt utsatta områden understrukits, liksom behovet av att utveckla nya kompletterande 
metoder. 

Enheten för rättighetsfrågor arbetar med implementering av mänskliga rättigheter i 
regionens verksamhet. Under våren 2013 kommer enheten att initiera ett samarbete med 
Angereds Närsjukhus kring hur man kan utveckla det rättighetsbaserade arbetet i praktiken. 

Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), har 
tidigare uttryckt ett önskemål om ökad kompetens om invandrares och flyktingars situation, 
kulturkompetens och liknande. En samverkan finns och det finns tankar om gemensam 
forskning i samverkan med Angereds Närsjukhus och Enheten för socialmedicin.  

Kunskapscentrum för Jämlik vård har haft en framgångsrik forskning och 
utvecklingsprojekt avseende hur ökat deltagande i cervixscreening kan göras.  Samverkan 
fortsätter att utvecklas också inom andra områden. Nu närmast ska en normkritisk analys 
göras av utformat och publicerat informationsmaterial. 

I de nordöstra delarna av Göteborg finns en lång tradition där Folktandvården har samverkat 
med andra samhällsaktörer (t.ex. skola, sociala myndigheter, invandrarföreningar, m.fl.) för 
att främja den orala hälsan. Dock saknas mycket av vetenskaplig utvärdering i detta fält. 
Några få studier finns redovisade. De svenska studier som gjorts kommer framför allt från 
Rosengård i Malmö (Wennhall, Martensson et al. 2005, Wennhall, Matsson et al. 2008, 
Wennhall, Norlund et al. 2010).  

Hälsoodontologiska enheten i Västra Götalandsregionen har till uppgift är att samla, förvalta 
och utveckla kompetens inom området munhälsa och utveckla och strukturera 
folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Enheten består av 2 sektioner: 
Prevention för barn och ungdom och Centrum för Äldretandvård (CÄT). 
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2.3. Nationell nivå 
På nationell nivå pågår många initiativ kring jämlik vård och hälsa. Detta visar att frågan idag 
betraktas som ett högt prioriterat område med hög samhällsrelevans. Några exempel beskrivs 
i detta stycke.  

På regeringsnivå pågår flera aktiviteter inom de områden som ingår i SAANS uppdrag.  

• Ett strategidokument, Strategi för en god och mer jämlik vård 2012-2016, 
presenterades i december 2012 (Socialdepartmentet 2012).  

• När det gäller läkarutbildningen finns dessa aspekter med i Högskoleförordningen 
(1998:1003) och Högskoleverket följer upp resultatet. 

En Nationell plattform för jämlik hälsa och vård har tagits fram av Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) tillsammans med bland andra Socialstyrelsen 
Diskrimineringsombudsmannen, Kommunal, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Svensk 
Sjuksköterskeförening, Statens Folkhälsoinstitut och Svenska Läkaresällskapet (Sveriges 
kommuner och landsting 2009). Dessa frågor lyftes också vid en stor nationell konferens i 
juni 2012, Jämlik vård – vårda jämlikt (Sveriges kommuner och landsting 2012-06-11).  

På Socialstyrelsen pågår följande: 

• Arbete med att ta fram ett utbildningspaket om bemötande för vårdpersonal på 
uppdrag av Socialdepartementet (Diskrimineringsombudsmannen 2012a).  

• Ett uppdrag att rapportera jämlikhet och brister i detta avseende i de öppna 
jämförelserna. 

• En större rapport om ojämlikhet och hälsa publicerades 2011 (Socialstyrelsen 2011a ). 
I de förslag som lyftes fram underströks behovet av utveckling av kompetenscentra, 
satsningar inom vårdutbildningarna och ökad forskning. 

• I en rapport om cancer fann man inga stora socioekonomiska skillnader i insjuknande 
men däremot stora skillnader i överlevnad (Socialstyrelsen 2011b). 

Statens kommuner och landsting (SKL) bedriver ett aktivt arbete om jämlik vård: 

• SKL har tagit fram en kunskapsöversikt om sociala skillnader i hälso- och sjukvården 
(Diaz and Sveriges kommuner och landsting 2009). 

• Ett lärandeprojekt om vård på lika villkor genomförs på uppdrag av 
Socialdepartementet (Sveriges kommuner och landsting 2013). 

Diskrimineringsombudsmannen har skrivit en rapport om vägar till rättigheter 
(Diskrimineringsombudsmannen 2011) och en rapport om rätten till vård på lika villkor 
(Diskrimineringsombudsmannen 2012b). I båda dessa rapporter framhålls arbetet vid 
Angereds Närsjukhus som ett positivt och inspirerande exempel. 

3. Förslag  
En samverkan mellan Angereds Närsjukhus och Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet 
inom forskning och utbildning innebär både möjligheter att samla, utvärdera, utveckla och 
sprida kunskap och att förverkliga viktiga mål som uttrycks i aktuella mål- och 
visionsdokument såväl för Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Västra 
Götalandsregionen som på regerings-/nationell nivå.  



15	  
	  

Dessa möjligheter innefattar utveckling av forskning, evidensbaserade metoder för att minska 
den socialt betingade ohälsan och en viktig kunskapsbas. Etableringen av Angereds 
Närsjukhus innebär även unika möjligheter till en förbättrad utbildning av studenter kring 
dessa frågor, samt andra områden som framhålls som centrala i utbildning, såsom reflexion, 
mänskliga rättigheter, etik, interprofessionell samverkan och liknande. En sådan samverkan 
mellan Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus skulle svara 
mot ett stort behov av konkret tillämpbar kunskap inom de områden som rapporten innefattar 
inom hälso-, sjuk- och tandvård, i Västra Götalandsregionen, Sverige och internationellt.  

3.1. Utgångspunkter 

3.1.1. Befolkningen i fokus  
En utgångspunkt i förslagen i denna rapport är de människor som bor i nordöstra Göteborg 
och att åtgärderna måste leda till förbättringar för dem på kort eller lång sikt. Om lagda 
förslag ska vara ekonomiskt och politiskt försvarbara, måste de svara mot reella behov.	  Detta 
är i linje med Angereds Närsjukhus arbete med behovsanalyser som grund för planering och 
utförande av sjukhusets uppdrag och står i kontrast mot inställningen att patienterna ska 
anpassa sig till sjukvården. Mycket talar för att det leder till en betydligt bättre 
resursanvändning att utgå från behoven hos befolkningen i det område där vården verkar. 	  

Ett annat skäl för att ha fokus på befolkningen är att många av de berörda har en misstro mot 
myndigheter och myndighetspersoner, ofta grundad på negativa erfarenheter i ursprungslandet 
och/eller i Sverige. Historiskt finns det också gott om välmenande förortsprojekt som inte 
fungerat eftersom de saknat förankring i den befolkning man arbetar med.   

Angereds Närsjukhus har haft en invånardialog från start där breda brukargrupper medverkar i 
utvecklingen av Angereds Närsjukhuset. (Nasseri, Plada et al. 2008). Invånardialogen är ett 
naturligt inslag i den löpande kvalitetsutvecklingen på sjukhuset. Fördelar med arbetssättet är 
att det ger tillgång till viktiga och nödvändiga erfarenheter från invånarna som är av stor vikt 
och som inte kan komma fram på andra sätt. Vidare vet vi också att egeninflytande 
(empowerment) är en väsentlig hälsofrämjande faktor, särskilt hos människor med en låg grad 
av inflytande över sin egen livssituation (Marmot and Grip 2006).  

Även om utgångspunkt och fokus för förslagen är befolkningen i nordöstra Göteborg, så är 
den kunskap som kan genereras här i form av utbildning, forskning och utveckling, 
generaliserbar och användbar i arbete med socioekonomiskt utsatta grupper mer generellt i 
Sverige, Europa och den övriga världen. 

3.1.2. Mänskliga rättigheter som levande verktyg  
Ett annat skäl till ett befolkningsfokus är att det är ett krav i de mänskliga rättigheter Sverige 
förbundit sig att följa. Rätten till hälsa finns främst formulerad i Konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (artikel 12) men den finns även i FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, kvinnokonventionen, 
rasdiskrimineringskonventionen m fl. Den finns mer konkretiserad i allmänna kommentarer 
av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, främst General 
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Comment 14 och 20, och i flera WHO-dokument. Kapitel 14 understryker bland annat vikten 
av brukarinflytande i hälsovården.  

I General Comment 14 påtalas bland annat vikten av brukarinflytande i hälsovården. Andra 
exempel på viktiga punkter sammanfattas i begreppet AAAQ: Availability, som innebär att 
vård måste finnas tillgänglig i tillräcklig omfattning, Accessability, som innebär att vården 
måste vara möjlig att utnyttja i praktiken, alltså inte har exempelvis fysiska, legala eller 
ekonomiska hinder, Acceptability, som innebär att vård måste vara acceptabel kulturellt, 
religiöst och för minoriteter, den ska vara anpassad för patientgruppen, t ex barn eller kvinnor, 
och information ska finnas tillgänglig på ett språk och ett sätt som patienten kan förstå, samt 
Quality vilket innebär att vården ska vara vetenskapligt grundad, att viktiga mediciner finns 
tillgängliga och att vårdpersonal ges acceptabla arbetsvillkor. Ett krav i arbetet med rätten till 
hälsa är ett gradvis uppfyllande (progressive realisation) vilket betyder att en ständig 
förbättring i uppfyllandet krävs. 

Mänskliga rättigheter reglerar vad stater måste göra för enskilda individer och vad de inte får 
göra mot dem. De är skapade för att särskilt skydda utsatta och sårbara grupper i samhället. 
Därför kan mänskliga rättigheter utgöra verktyg och hjälpmedel i arbetet med hälso- och 
sjukvård och för forskning i socialt och hälsomässigt utsatta områden. Ett arbete för att 
konkretisera rätten till hälsa ytterligare är samverkan mellan experter inom mänskliga 
rättigheter och vårdprofessioner, vilket särskilt framhålls som viktigt för att komma vidare. En 
del av detta arbete handlar om att utveckla indikatorer för mänskliga rättigheter där man kan 
mäta och över tid följa förbättringar i uppfyllandet av dem. För att detta arbete ska få en reell 
effekt och vara generaliserbart, krävs en pågående forskning och vetenskaplig utvärdering. 

3.1.3. Global hälsa  
Dagens globalisering och den utveckling som sker i världen, och som beskrivs i kapitel 1.1, 
innebär att Sverige i allt större utsträckning påverkas av den omgivande världen. Som en följd 
ökar behovet av ett globalt perspektiv på hälsa och en ökad kunskap om hälsa i ett globalt 
perspektiv. Traditionellt har internationella hälsoperspektiv i Sverige inneburit att forskning 
bedrivits främst i låg- och medelinkomstländer i något som skulle kunna betecknas som ett 
”Sverige-i-världen”-perspektiv. Under senare tid har det framförts ett behov av att utvidga 
detta perspektiv till att också innefatta ”världen i Sverige”, det vill säga hur migration till 
Sverige påverkar individers hälsa, hälsovården och samhället. Dessa perspektiv är delvis lika, 
men de är också komplementära och kan leda till ett vidgat forskningsperspektiv. Vid 
Göteborgs universitet diskuteras behovet av utveckling av forskning och undervisning om 
global hälsa och här har man också betonat behovet av internationalisering på hemmaplan. En 
samverkan med Angereds Närsjukhus kan tillföra unika möjligheter att utveckla forskningen 
inom detta område och de globala hälsoaspekterna bör finnas med som ett tema i forskningen 
vid Angereds Närsjukhus. 

3.2. Forskning 

3.2.1. Forskningsområden 
SAANS-gruppen har identifierat några exempel på forskningsområden där en samverkan 
mellan Angereds Närsjukhus och Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin kan leda till 
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unik spetskompetens inom områden med hög samhällsrelevans. Det senare kan nämnas att 
Världsekonomiskt forums årliga möte i Davos 2013 listade de växande klyftorna och 
motsättningarna i världen som det för närvarande största hindret mot utvecklingen i världen. 

SAANS-gruppens förslag till forskningsområden bör betraktas som utgångspunkter och 
inspirationskällor. Förslagen utgår från konkreta behov och frågeställningar som ofta kräver 
svar från flera vetenskapliga discipliner. De är därför i stor utsträckning mångvetenskapliga 
med samverkan både mellan olika medicinska discipliner och mellan medicinska och andra 
vetenskapliga områden.  

Forskning om barriärer till vård och tandvård 
Hälsodata från Nordöstra Göteborg och andra socialt utsatta områden pekar på att det finns 
reella eller upplevda barriärer till vård som hindrar människor från att ta del av såväl 
hälsofrämjande och förebyggande insatser som att tidigt söka och få vård. Av de som söker 
vård söker många sent och till en icke adekvat vårdnivå. Detta leder till en icke optimal 
resursanvändning, höga kostnader för samhället och sämre hälsa för stora delar av 
befolkningen. På Angereds Närsjukhus har en del anpassade initiativ varit mycket 
framgångsrika, såsom Öppen spirometri (lungfunktionstest) och Ta med en vän 
(screeningprogram för livmoderhalscancer). Utveckling av forskning kring barriärer till vård 
och tandvård kan leda till ett mer systematiskt arbetssätt för att öka tillgängligheten till 
adekvata hälso- och vårdinsatser och på så sätt förbättra metoderna för hälso- och 
sjukvårdsarbetet. 

Flyktingskap, migration och hälsa 
En växande del av Sveriges befolkning har erfarenheter av förföljelse, våld och krig. Många 
har upplevt ytterligare påfrestningar under och efter flykten. Migrationen i sig innebär ett 
uppbrott från det sociala nätverket och en situation där man måste försöka finna nya relationer 
och etablera sig socialt och ekonomiskt. Traditionellt har migrationsforskning haft fokus på 
trauma eller varit rent samhällsvetenskaplig. Idag finns ett ökat intresse för forskning om 
migration och hälsa och särskilt med inriktning mot hälsofrämjande och stärkande faktorer. 
Detta har en hög grad av tillämpbarhet och relevans för att underlätta integration och minska 
ohälsa på kort och lång sikt. På Sahlgrenska akademin finns idag erfarenheter av sådan 
forskning, som rönt internationellt intresse och med anslag från VR. Forskning pågår om 
hälsa hos papperslösa barn och vuxna. En samverkan med Angereds Närsjukhus öppnar 
möjligheter för fler och större projekt, exempelvis kring hälsofrämjande arbete med 
nyanlända.  

Läkemedelsanvändning 
Forskning om skillnader i läkemedelsanvändning mellan socialt olika områden är bristfällig. 
Vi vet inte om förskrivningsmönster, uthämtning av läkemedel, följsamhet till ordinationer 
och liknande skiljer åt mellan socialt olika områden. Kunskap om detta kan ha stor betydelse 
för hälsoskillnaderna mellan socialt utsatta områden och övriga delar av samhället. Studier 
både av olika sjukdomsgrupper och förskrivningsmönster/konsumtionsmönster mellan olika 
läkemedelsgrupper är därför av stort intresse. 
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Invandrarkvinnors upplevda hälsa 
Idag finns det bristande kunskap om den upplevda hälsan hos invandrarkvinnor, liksom bland 
andra socialt utsatta grupper såsom invandrarmän eller svenskfödda som lever i ekonomisk 
utsatthet. Däremot finns det många föreställningar om deras situation. Gapet mellan tro och 
kunskap ökar risken för att stora satsningar misslyckas. Här finns det ett behov av 
metodutveckling som inkluderar grupper som ofta exkluderas i vetenskapliga studier, av 
språkskäl eller för att frågorna som ställs inte är adekvata. 

Metodutveckling	  för att kartlägga och följa hälsoläget 	  
Ett forskningsområde som behöver utvecklas, och där en samverkan mellan Angereds 
Närsjukhus, Sahlgrenska akademin och övriga Göteborgs universitet kan ge unika 
förutsättningar, är behovet av metodutveckling för att kartlägga och följa hälsoläget. Under 
lång tid har vi kunnat förlita oss på registerstudier, samkörning av olika register och 
enkätstudier med egenrapportering. Idag finns det befolkningsgrupper som inte har 
personnummer med tio siffror och där svarsfrekvensen på enkätstudier av olika skäl är låg. 
Det finns viktiga grupper i samhället som vi vet ganska lite om. I samtal med Västra 
Götalandsregionens Folkhälsokommitté framkommer att de har svårigheter att få en 
heltäckande bild av folkhälsoläget i regionen. Det finns därför ett behov att utveckla och 
utvärdera nya kompletterande metoder för att följa hälsoläget i Sverige och särskilt hos 
sårbara och utsatta grupper som ofta återfinns i bortfallsgruppen i traditionell hälsoforskning. 

Kommunikation och kulturkompetens 
Ett centralt och viktigt forskningsområde i relation till ojämlik vård, migration/integration, 
mänskliga rättigheter och socialt utsatta grupper är kulturkompetens. Samarbete mellan 
Angereds närsjukhus, med sin stora erfarenhet av transkulturella möten i förortsmiljö, och 
Sahlgrenska akademin och övriga Göteborgs universitet med dess betydande 
forskarkompetens kring hälsa/ohälsa, kultur, mänskliga rättigheter, vård och kommunikation 
skulle utgöra en enastående möjlighet för utvecklandet av denna forskning.  

Kulturkompetens har kommit att framstå som kunskap om enskilda nationella, etniska eller 
religiösa grupper där kultur blir reducerat till en teknisk kunskap som vårdare kan lära sig att 
implementera. Människor kategoriseras in i grupper vilka framställs som inbördes homogena 
och oföränderliga (Kleinman & Benson, 2006). I det offentliga samtalet är denna statiska syn 
på kultur starkt och leder till en förenklad bild av verkligheten vilken försvårar möten mellan 
människor. Samhället och vården skulle istället vara hjälpt av ett dynamiskt kulturbegrepp 
enligt vilket kultur ses som föränderligt och samexisterande med andra former av 
tillhörigheter såsom t ex genus, ålder, social klass och utbildningsnivå (Dellenborg, Skott & 
Jakobsson, 2012).  

Att ensidigt fokusera på ”kultur” som förklaringsmodell till människors beteende innebär en 
uppenbar risk att andra former av ojämlikhet i samhället reduceras till kulturella skillnader 
(Sernhede, 2007). T ex visar statistik på stora hälsoskillnader mellan människor som lever i 
förorter och de som bor i innerstad, samt att migranter är överrepresenterade bland invånare i 
förorter. Att förklara den lägre hälsan i förortsområden med kulturella skillnader skulle 
nedtysta det faktum att förorter är låginkomstområden. Den större ohälsan handlar framför allt 
om skillnader i socioekonomiska förutsättningar mellan människor i innerstaden och förorten. 
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Ett kulturkompetent förhållningssätt handlar ytterst om kommunikation och medvetenhet om 
egna kulturella föreställningar, om att lyssna till personen och reflektera över sina egna 
reaktioner. Kulturkompetens omfattar i den mening ett personcentrerat förhållningssätt vilket 
är lika relevant i interprofessionella relationer, där vårdare kommer från olika discipliner och 
ofta från olika delar av världen, som för relationen vårdare-patient. Forskning inom detta 
område är av stor samhällsrelevans; alla frågor rörande kommunikation inom vården handlar i 
slutändan om patientsäkerhet och gynnas av ett mycket brett samarbete som inkluderar olika 
vetenskapsområden, olika professioner samt brukare. 

Tandvård och hälsa 
Den svenska tandvården, inte minst Folktandvården, har en lång tradition av framgångsrik 
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Folktandvården har väl utvecklade 
system för att dokumentera oral hälsa. Därtill genomförs regelbundna munhälsokontroller på i 
princip alla barn och ungdomar och många vuxna vilket innebär tillgång till uppdaterad 
dokumentation. 

Folktandvården kommer under 2013 att erbjuda mobil tandvård på ett antal utvalda platser i 
Västra Götaland som ett alternativ till klinikbunden verksamhet till exempel för tandvård i 
särskilda boenden och för att nå barn i socioekonomiskt utsatta områden. Här finns det 
ytterligare möjlighet till synergieffekter i ett utvidgat samarbete mellan sjuk- och tandvård. 

Samverkan med sjukvården i denna verksamhet har emellertid varit påtagligt svag. Detta är 
förvånande med tanke på de likartade uppdragen i sjuk- och tandvård. Ett utökat 
forskningssamarbete mellan sjukvårdens och tandvårdens organisationer i Angered skulle 
kunna gynna båda verksamheterna. Bland tänkbara forskningsområden kan nämnas: attityder 
till vård bland olika befolkningsgrupper i Angered; barriärer till tandvård, studier av samband 
mellan oral hälsa och övrig hälsa. 

Som redan har påpekats så finns sedan många år en många gånger svårbegriplig uppdelning 
mellan sjukvård och tandvård. Ett samarbete mellan de två vårdorganisationerna inom ramen 
för den nu skisserade samarbetsplattformen i Angered skulle öppna för vidgade perspektiv 
och ett djupare samarbete kring forskning och undervisning. 

Hälsoekonomi	  
Idag ställs ökade krav på ett effektivt resursutnyttjande i hälso-, sjuk- och tandvården. I 
upphandlingar och beställningar är det ofta kvantitet som värderas. Det finns klara behov av 
att hälsoekonomiskt kunna värdera exempelvis besökstidens längd i förhållande till ohälsa, 
behov av tolk, mångsjuklighet och liknande, med syfte att kunna planera ett så effektivt 
resursutnyttjande som möjligt. 

Denna typ av frågeställningar har stor relevans långt utanför Angered eller andra 
socioekonomiskt utsatta områden. En forskningssamverkan mellan forskargrupper inom 
hälsoekonomi/health management och Sahlgrenska akademin, Angereds Närsjukhus och 
övriga Göteborgs universitet skulle kunna få stor betydelse för en kunskapsutveckling inom 
detta område. 
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Hälsoindikatorer	  
Ett område som är betydelsefullt både för kvalitetsutveckling och utvärdering av metoder är 
att utveckla evidensbaserade indikatorer för att fortlöpande mäta och utvärdera effekten av 
såväl förebyggande arbete inom hälsa och välbefinnande liksom av sjuk- och tandvård. Detta 
är särskilt viktigt när man verkar i ett geografiskt område där traditionella och beprövade 
metoder inte alltid fungerar. Det finns ett behov av olika slags indikatorer, från sådana som 
mäter uppfyllelse av rent medicinska mål till de som mäter patienters upplevelser och 
livskvalitet. 

Här är en brukarmedverkan väsentlig för att ge kompletterande perspektiv av vilka mått som 
är viktiga. Ett exempel på detta kan vara att en ofta använd indikator för god diabetesvård är 
andelen patienterna med ett lågt HbA1c. Vissa patienter kan dock uppleva att ett lågt HbA1c 
innebär så stora restriktioner i livsföringen att livskvaliteten sjunker.  

Indikatorer för mänskliga rättigheter och rätten till hälsa 
Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i såväl 
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 som i en mängd 
konventioner. Den handlar om att skapa lika villkor för alla människor att uppnå de bästa 
förutsättningarna för hälsa. Rätten till hälsa inrymmer en skyldighet till gradvis förbättring, 
alltså en utveckling som innebär att rätten till hälsa i allt högre grad ska tillgodoses. Samtidigt 
är mänskliga rättighetskonventioner och deklarationer ofta allmänt och oprecist formulerade. 
Därför pågår en utveckling för att konkretisera innehållet för att därigenom göra rättigheterna 
mer användbara som verktyg och instrument såväl i utformningen av hälsoplaner och 
hälsosystem som i ett praktiskt vardagsarbete. I detta arbete har betydelsen av att utveckla 
indikatorer särskilt betonats. Sådana ska vara robusta, mätbara och visa resultat som har 
betydelse för mänskliga rättigheter. En samverkan mellan Angereds Närsjukhus och 
Göteborgs universitet, inkluderande t ex Sahlgrenska akademin och Institutionen för globala 
studier, skulle kunna ge unika möjligheter att utvärdera möjliga indikatorer för rätten till hälsa 
av betydelse för hälsoarbete i social utsatta områden med en hög andel flyktingar och andra 
utlandsfödda. 

Metodutveckling för brukarmedverkan i forskning 
Traditionellt har forskning ofta bedrivits av forskare på grupper av individer. Risken är stor 
att de forskningsfrågor som ställs inte är relevanta för den undersökta gruppen och att de 
metoder som används inte fungerar bra. Därför behövs det en vetenskaplig metodutveckling 
som bygger på medverkan och deltagande av de grupper som ska undersökas. Internationellt 
finns det ett växande intresse kring Community Based Participatory Research, CBPR. Det 
finns flera fördelar med en sådan strävan. Ett aktivt deltagande för att förbättra sin 
livssituation innebär möjligheter att öka deltagarnas egenmakt. Detta har i många studier visat 
sig vara en viktig hälsofaktor, särskilt för människor med låg social position och begränsat 
egeninflytande. Vidare innebär studier som bygger på ett deltagarinflytande större möjligheter 
till relevanta och generaliserbara resultat. En ytterligare fördel är att interventioner har 
betydligt större chans att lyckas om de bygger på deltagarnas kunskaper om vad som är 
meningsfullt och relevant. 
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Läkemedelsprövning 
Läkemedelsprövningar har i stor utsträckning gjorts på selekterade befolkningsgrupper, ofta 
unga och friska eller sjuka som lever under trygga socioekonomiska förhållanden. Detta leder 
till uppenbara nackdelar. Läkemedelsindustrin visar idag intresse för att samverka med 
Angereds Närsjukhus kring läkemedelsprövningar. Det finns goda skäl att utveckla detta 
område även om det bör ske med försiktighet.  

Paraply för samordning och utvärdering av pågående forsknings- och 
utvecklingsprojekt  
I nordöstra Göteborg har det liksom i andra utsatta områden i Sverige under många år 
genomförts en stor mängd forsknings- och utvecklingsprojekt av olika slag. De flesta har varit 
tidsbegränsade och inte utvärderats vetenskapligt och systematiskt. Lärdomarna från dem har 
därför inte kunnat spridas. Många misstag har upprepats och positiva och generaliserbara 
kunskaper har förlorats. Det finns därför ett behov av att samla och vetenskapligt utvärdera 
pågående projekt och aktiviteter inom hälsoområdet och att göra resultaten tillgängliga. 

3.3. Utbildning 
Inom utbildningsområdet finns det ett flertal behov som kan tillgodoses. SAANS ger nedan 
förslag på utbildningsinsatser som kan integreras i programmen och som kan möjliggöra 
interprofessionellt lärande, både teoretiskt och praktiskt. Förslagen nedan presenteras från 
grundutbildning, via forskarutbildning, till fortbildning av kliniskt aktiva.  

3.3.1. Fakultetsövergripande introduktionskurs/Strimma 
Kunskap och kompetens kring kultur och kommunikation är fundamentalt för att 
vårdpersonal, lärare och studenter ska kunna hantera problem relaterade till ojämlik vård, 
migration/integration, mänskliga rättigheter och socialt utsatta grupper. En aktiv, 
reflekterande medvetenhet om hur vi tänker kring vår egen och andras professioner, liksom 
kring människor med andra kulturella och religiösa föreställningar motverkar stereotypisering 
och kommunikationsbrist som riskerar att äventyra vårdkvalitet och patientsäkerhet.  

Vision 2020, Handlingsplan för Sahlgrenska akademin, framhäver målet att 
interprofessionellt lärande ska vara genomgående i utbildningsprogrammen för att studenter 
ska förberedas för ”de krav som kommande arbetsliv ställer för att bedriva säker, 
högkvalitativ, tillgänglig, patientcentrerad vård/tandvård” (s5). Ökad förståelse för och 
kunskap om kultur, mänskliga rättigheter och samband mellan hälsa/ohälsa och miljö är andra 
mål.  

Ett försök att utveckla utbildningen efter dessa behov och visioner har varit strimman i 
professionell utveckling på läkarprogrammet. Fem kärnområden har definierats som centrala 
för professionell utveckling av läkare: kommunikation och självreflektion, ledarförmåga och 
samarbete, etiskt förhållningssätt, mänskliga rättigheter och genus samt vetenskapligt kritiskt 
förhållningssätt. 

Vi föreslår en fakultetsövergripande introduktionskurs som tar upp dessa ämnen och bygger 
på erfarenheterna från Läkarprogrammet. Dessa moment behöver följas upp under 
utbildningstiden, på vissa program lämpligen som en strimma, och kan till delar lämpligen 
göras gemensamt mellan olika utbildningar för att stimulera ett interprofessionellt utbyte och 
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lärande. Uppföljande moment längre fram under utbildningen är väsentligt och kan på vissa 
program göras som en strimma. 

3.3.2. Världen i vården 
Den mycket uppskattade akademigemensamma kursen, Världen i vården – mötet mellan 
professionella och patienter utifrån ett mångkulturellt perspektiv (OM3202), syftar till att 
studenterna bland annat lär sig att tillämpa och analysera betydelsen av kommunikation i 
vårdmöten, reflektera över egna ställningstaganden i kulturfrågor och förstå hur kulturell 
identitet interagerar med människors värderingar och tolkningar av hälsa, ohälsa och vård, 
liksom att diskutera kulturkompetens i mötet mellan vårdare, patienter och deras närstående. 
Den är tillgänglig för studenter på medellånga och långa vårdutbildningar och ger därför en 
uppskattad möjlighet till interprofessionell samverka och utbyte. Kursen fick det första 
utbildningspriset vid Sahlgrenska akademin 2006.  

Hittills har kursen legat vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Kursen på 7,5 hp 
(kvartsfart, kvällstid) är gemensam för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Den 
har ingått som en valbar kurs på sjuksköterskeprogrammet och utgjort en extra kurs för 
studenter inom övriga utbildningsprogram. 

Världen i vården bör utvecklas och utökas så att fler studenter kan gå kursen. Kursen kan 
lämpligen förläggas vid Angereds Närsjukhus, och därmed bidra till samordning av frågor om 
ojämlik hälsa och ohälsa och kulturkompetens ur utbildningshänseende.  

Studenter vid Sahlgrenska akademin kan genom kursen ges tillfälle att besöka Angereds 
Närsjukhus, eventuellt arbeta upp kontaktnät och skapa nyfikenhet för en framtida praktik- 
eller arbetsplats.	  

3.3.3. Verksamhetsförlagd utbildning 
Utbildningsprogram med verksamhetsförlagd utbildning ger i den genomförda enkäten 
uttryck för ett ökat behov av praktikplatser i anslutning till Angereds Närsjukhus. Det kan 
nämnas att t.ex. logopedprogrammet gör detta i viss omfattning idag, men flera av 
programmen efterlyser en större interaktion mellan nordöstra Göteborg och Sahlgrenska 
akademin för att utbilda studenterna till den verklighet de kommer att arbeta i. Institutionen 
för Odontologi har ett nära samarbete med Folktandvården, inte minst i den kliniska 
utbildningen av tandvårdspersonal. Etablering av en samarbetsplattform mellan Angereds 
Närsjukhus och Sahlgrenska akademin torde ge nya värdefulla möjligheter till klinisk 
verklighetsnära träning blivande tandläkare, tandhygienister, att tillsammans med kolleger 
inom sjukvården bedriva hälsofrämjande arbete i en mångkulturell miljö. Läkarprogrammet 
diskuterar hur man kan samarbeta med Angereds Närsjukhus kring kursen i invärtesmedicin. 

Det finns stora fördelar att samordna praktik med andra utbildningar vid Göteborgs universitet 
som arbetar inom hälso-, sjuk- och tandvård, som t.ex. socionomer och psykologer, liksom 
mellan programmen på Sahlgrenska akademin. Detta skulle vara ytterligare en möjlighet till 
interprofessionellt lärande, men i en klinisk miljö.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste ges tillräckliga handledarresurser och 
handledarna måste frigöras från kliniskt arbete i tillräcklig omfattning för att de ska ha tid till 



23	  
	  

en högkvalitativ och engagerad handledning. Praktiken bör samordnas mellan de olika 
programmen och utvärderas i ett senare skede för att vidareutvecklas. Även behov av lokaler 
behöver vägas in, se vidare avsnitt 3.5.5 och 4.4.1. 

3.3.4. Studentmottagning 
Under senare delen av utbildningen behöver vårdstudenter pröva och träna sina färdigheter 
under reella förhållanden under handledning. För detta ändamål föreslår SAANS-gruppen att 
en studentmottagning inrättas på Angereds närsjukhus där studenter från olika vårdprogram 
gemensamt behandlar patienter. 

En sådan mottagning ha flera fördelar. Områdets sammansättning och karaktär och sjukhusets 
arbetssätt ger möjligheter till träning av såväl kliniska moment som kommunikation, att arbeta 
genom tolk och yrkesetiska frågeställningar. En gemensam studentmottagning för flera 
utbildningsprogram, läkarstudenter , sjuksköterskestudenter, m.fl., skulle kunna träna 
studenterna i samarbete och bidra till ett lärande om varandras professioner och en förståelse 
för olika yrkesroller och därmed förmåga att ta till vara på varandras kompetenser - samtidigt 
som studenten tränar sin egen yrkesroll. Utbildningsmomenteten bör ta sin utgångspunkt i 
vård av och omsorg om patienten, utifrån ett holistiskt synsätt med patienten i centrum. 

En förutsättning för en studentmottagning är att tillräckliga resurser i form av handledare och 
tid avsätts för verksamheten. Lokaler kan finnas i det planerade sjukhuset alternativt i de 
närliggande lokaler som frigörs i samband med att sjukhuset färdigställs. 

3.3.5. Examensarbeten  
De ovan nämnda forskningsområdena, både befintliga och skisserade framtida, utgör en 
utmärkt bas för studenterna vid Sahlgrenska akademin att skriva examensarbeten. 
Ämnesområdena mänskliga rättigheter, kommunikation och kulturkompetens, ojämlikhet 
inom hälsa och vård, hälsa- migration-integration samt hälsa och social utsatthet möjliggör 
tvärprofessionella frågeställningar som kan attrahera studenter från olika discipliner och ger 
en förutsättning för interprofessionellt lärande. Antalet examensarbeten, med en tydlig 
koppling till Angereds Närsjukhus, inom ramen för utbildningsprogrammen bör ökas och 
handledarresurser avsättas för det. 

Man skulle kunna tänka sig att examensarbeten kan användas som pilotarbeten i de olika 
forskningsområdena. Exempelvis skulle området ”utvärdering av pågående projekt” kunna 
påbörjas relativt snart, där initierade projekt inom hälso-, sjuk- och tandvård skulle lämpa sig 
väl för väl för examensarbete. Man kan även tänka sig att förlägga del av redovisningen till 
Angereds Närsjukhus.  

I webenkäten ger de programansvariga uttryck för behov av fler undervisningsmoment kring 
dessa frågor – examensarbete skulle vara relativt enkelt att starta med, och ger en naturlig 
koppling till aktuell forskning, via handledaren, och anknytning till ett kunskapscentrum.  

3.3.6. Forskarutbildning 
Det finns ett påtagligt behov av forskarutbildning och -fortbildning med fokus på metodfrågor 
för att koppla till de skisserade forskningsområdena. I nordöstra Göteborg finns det goda 
förutsättningar att utveckla sådana. Samtidigt har metoderna giltighet för det övriga 
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civilsamhället när det gäller att skapa förutsättningar att förebygga, lindra och behandla 
sjukdom och ohälsa för socialt utsatta grupper. 

Vi ser ett behov av forskarkurser inom Sahlgrenska akademin. Med tanke på behoven av 
mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning och samverkan, inte minst inom de ovan 
angivna forskningsområdena, så finns det också ett behov av gemensamma forskarkurser 
mellan Sahlgrenska akademin och övriga Göteborgs universitet. 

Återkommande forskningsseminarier är en viktig del av forskarutbildningen och kan 
samtidigt utgöra en vidareutbildning inom forskningen. Seminarier ger utrymme för bredare 
samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och utveckling av nya forskningsmetoder.  

3.3.7. Fortbildning/Uppdragsutbildning 
Utöver grundutbildning inom vårdsektorn finns det ett stort behov av fortbildning av 
vårdpersonal inom områden som ojämlik vård, integration/migration, kulturkompetens, 
mänskliga rättigheter och hälsoarbete bland socialt utsatta grupper. Kunskapen inom dessa 
områden är idag mycket ojämnt fördelad. I socioekonomiskt utsatta områden finns inte sällan 
en stor erfarenhetsbaserad kunskap och ett stort engagemang bland personal som arbetat 
länge. I andra områden saknas mycket av grundläggande kunskaper. Det finns därför inom 
vården ett stort behov av fortbildning och kunskapsöverföring, både inom Västra 
Götalandsregionen, nationellt och internationellt. En samverkan mellan Sahlgrenska 
akademin/Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och kanske även Sveriges 
kommuner och landsting, kring fortbildning och uppdragsutbildningar skulle kunna innebära 
möjligheter att snabbt tillämpa ny forskningskunskap i praktiskt hälsovårdsarbete och 
därigenom öka samhällsrelevansen och motverka riskerna av att akademisk kunskap inte når 
verksamheterna och förblir icke tillämpad. Angereds Närsjukhus i samverkan med 
Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet har unika förutsättningar att bedriva sådan 
fortbildning baserad på både en konkret, verklighetsförankrad och en vetenskapligt grundad 
bas. 

3.4. Kunskapscentrum 
För att kunna svara upp mot de behov av samverkan inom forskning och utbildning som vi 
funnit inom Sahlgrenska akademin, övriga Göteborgs universitet, på Angereds Närsjukhus, 
inom övriga Västra Götalandsregionen och på nationell nivå krävs strukturella förutsättningar. 
Utifrån resultatet av SAANS-gruppens arbete presenterar vi några alternativa förslag till ett 
kunskapscentrum i Angered och diskuterar deras olika för- och nackdelar. 

3.4.1. Universitetsfilial i Angered 
En universitetsfilial i Angered skulle innebära stora fördelar när det gäller att skapa goda 
förutsättningar för en samverkan med Angereds Närsjukhus kring utbildning. Det innebär en 
naturlig struktur för exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, klinisk undervisning och 
patientdemonstrationer och för en studentmottagning. Det skulle innebära goda möjligheter 
för ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan Sahlgrenska akademin, universitetssjukhuset och en 
patientanpassad sjuk- och hälsovård i förortsmiljö vilket kopplar väl till de visioner och mål 
som såväl Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin uttrycker i de aktuella 
måldokumenten för framtidens utveckling och inkluderar också global hälsa. En utvecklad 
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undervisningssamverkan i enlighet med avsnitt 3.3 är svår att bedriva enbart från centrala 
Göteborg utan strukturellt stöd på plats. 

När det gäller utveckling av forskningssamverkan enligt de behov som uttryckts från alla 
samhällsnivåer i vår kartläggning, skulle en universitetsfilial i Angered ha stor betydelse. Det 
skulle ge möjligheter till ett strukturellt stöd för forskare och forskarstudenter och öppna 
förutsättningar för lokal förankring och lokal samverkan. Sannolikt skulle det vara en fördel 
om merparten av forskare i Angered har en kombinationstjänst mellan universitetsfilialen i 
Angered och Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet i centrum. På så sätt ökar 
kunskapsutbytet i båda riktningar vilket sannolikt innebär stora fördelar både för de som 
arbetar helt i Angered och för universitetet i centrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Som beskrivs i denna rapport finns det också många olika aktörer som bedriver forskning 
inom hälso- och sjukvårdsområdet i nordöstra Göteborg och i andra förorter. Mycket pågår i 
parallella stuprör utan kunskap om andra likartade projekt eller där en samverkan skulle 
kunna leda till ökad kunskap och effektivitet. Vi menar att ett kunskapscentrum skulle kunna 
bidra till forskningsstöd och ge avsevärda samordningsvinster. 

Att förlägga en universitetsfilial i Angered har en stor symbolisk betydelse och visar att 
Göteborgs universitet ligger i framkant när det gäller forskning och utbildning av en unik 
kunskap med hög relevans för hela samhället, i områden som är socialt och hälsomässigt 
utsatta. Det visar också på en vilja till nytt och innovativt tänkande liksom ett mod att i en 
sant vetenskaplig anda våga gå utanför traditionella ramar och strukturer i ett ständigt sökande 
efter ny kunskap. 

Ytterligare en fördel med en universitetsfilial i Angered, som ligger något utanför SAANS-
gruppens uppdrag men som vi inte kunnat undgå att notera, är att en universitetsfilial i 
Angered skulle kunna få direkta positiva effekter för befolkningen i nordöstra Göteborg. En 
bildningsverksamhet inom ramen för universitetets tredje uppgift, med exempelvis öppna 
föreläsningar, skulle ha goda förutsättningar att förankra universitetet i området. Förutom att 
det kan öka människors förtroende och vilja att delta i vetenskapliga studier tror vi att det kan 
öka förutsättningarna till en breddad rekrytering av studenter. 

Lokalmässigt finns det goda förutsättningar för en universitetsfilial i Angered. Angereds 
Närsjukhus nya byggnad beräknas stå färdig 2015 och då kommer lokaler i närområdet som 
idag används av Angereds Närsjukhus att frigöras. Det finns även andra lokalalternativ.  

Vi ser två olika möjligheter till en universitetsfilial i Angered. En möjlighet är en filial till 
hela Göteborgs universitet. En fördel med det är att en sådan struktur underlättar en 
interdisciplinär samverkan, både inom utbildning och forskning. Med de behov som 
framkommit och som beskrivits ovan är det högst relevant och skulle kunna innebära nya 
möjligheter till utveckling av mång- och tvärvetenskaplig spetskompetensforskning med hög 
samhällsrelevans. En nackdel kan dock vara att den kräver ett större organisatoriskt 
förberedelsearbete och en mer omfattande organisation. 

Den andra möjligheten är en filial till Sahlgrenska akademin. Detta innebär en filial 
huvudsakligen inriktad mot medicin och hälsa och det kan innebära en begränsning, både med 
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tanke på utbildningsutbyte och forskningsbredd. Samtidigt kan det organisatoriskt underlätta 
ett snabbare genomförande om man begränsar verksamheten till att omfatta en fakultet. En 
nackdel skulle vara att det ekonomiska underlaget är smalare än om hela universitetet står 
bakom filialverksamheten. 

En universitetsfilial i Angered bygger på en samverkan mellan Göteborgs 
universitet/Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen i form av Angereds 
Närsjukhus. Med tanke på det behov av kunskapsspridning inom hälso-, sjuk- och tandvården 
som beskrivits ovan tror vi dock att det finns ett behov av en vidare samverkan med fler 
aktörer än Angereds Närsjukhus i Västra Götalandsregionen för ett centrum som kan ge 
kunskapsstöd och fortbildning för vårdsektorn. Ett sådant kunskapscentrum skulle också 
kunna bli ett nationellt och internationellt kunskapscentrum med möjlighet till riktade kurser, 
uppdragsutbildningar och konsultationer. 

Dessa förslag kräver en omfördelning av medel och att medel tillskjuts både från universitetet 
och från sjukvården. Vi menar att förutsättningarna är goda för det. Under SAANS-gruppens 
arbete har vi från alla kontakter vi haft fått mycket positiva signaler om stöd för de förslag vi 
nu lägger.  

3.4.2. Begränsade modeller 
En tredje möjlighet är att starta ett Kunskapscentrum med utgångspunkt från ett begränsat 
område. Ett exempel på ett sådant är ett utkast från institutionen för pedagogik, 
kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, till skapandet av ett Centrum för 
studier av barns och ungdomars hälsa, lärande och kulturer. Forskning om barndom och 
ungdomstid bedrivs idag vid flera olika institutioner och fakulteter vid Göteborgs universitet, 
inkluderande Sahlgrenska akademin, såväl som Högskolan Väst och Högskolan i Borås. 
Forskningsområdet representeras av många forskare med olika ämnesbakgrunder och 
intressen och kan tillföra akademiskt mervärde för att utveckla det området barns och ungas 
lärande, hälsa och kulturer i ett segregerat samhälle. Ämnen och verksamheter som är 
involverade är lärarutbildning, socialmedicin inom läkarutbildningen, barn- och 
ungdomsvetenskap, socialt arbete, urbana studier, pedagogik, utbildningssociologi, migration 
och etniska relationer, kulturstudier, sociologi och etnologi.  

En fördel med en sådan lösning är att den inte kräver lika stora ekonomiska investeringar och 
förmodligen snabbare kan startas. Bland de nackdelar som kan ses med enbart en sådan 
lösning är att det enbart täcker mindre delar av de behov som framkommit i detta uppdrag, 
exempelvis avseende undervisning eller forskningssamverkan. Inte heller Västra 
Götalandsregionens och de nationella intressenternas behov täcks. 

4. Möjliga vägar framåt 
Det inte varit möjligt att genomföra en uttömmande inventering av möjliga intressenter och 
finansiärer till en utbyggd samverkan mellan Sahlgrenska akademin och Angereds Närsjukhus 
avseende forskning och utbildning. Vi har dock under arbetet identifierat ett antal tänkbara 
möjligheter. 
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4.1. Lokalt 
Göteborgs universitet har i Vision 2020 betonat ett uttalat ansvar för samhällets utveckling 
och att verksamheten ska bygga på ett globalt engagemang som ständigt påminner oss om vår 
roll i världen. Universitetet ska ta ett ansvar för ett livslångt lärande och erbjuda 
vidareutbildning och uppdragsutbildningar. Betydelsen av en forskning som påverkar och har 
kreativa forskningsmiljöer och samverkan över ämnes- och fakultetsgränser betonas.  

Vid möten med personer i universitetsledningen har det uttryckts en positiv inställning till och 
uppmuntran för SAANS-gruppens förslag. Man har understrukit möjligheterna att knyta 
samman olika intressenter och noder på skilda fakulteter såsom Handelshögskolan (t ex 
Hälsoekonomi), Humanistiska fakulteten (t ex Religionsvetenskap, Centrum för kultur och 
hälsa, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori), Samhällsvetenskapliga 
fakulteten (t ex Psykologiska institutionen, Institutionen för socialt arbete, Institutionen för 
sociologi och arbetsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för globala 
studier), Utbildningsvetenskapliga institutionen, Centrum för urbana studier och Konstnärliga 
fakulteten. Man har pekat på möjligheterna till samordningsvinster och kopplingen till 
internationalisering på hemmaplan och universitetets arbete med global hälsa. 

Flera enheter inom universitetet har uttryckt önskemål om ett förstärkt samarbete inom 
forskning och utbildning mellan Angereds Närsjukhus och Sahlgrenska akademin/Göteborgs 
universitet och detta har bidragit till utformningen av de förslag SAANS-gruppen formulerat. 
Några av många exempel: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, 
GPCC, understryker ett starkt önskemål om ett utökat samarbete med Angereds Närsjukhus. 
Ansvariga för internmedicinkursen på läkarprogrammet har understrukit behovet av utökad 
verksamhetsförlagd utbildning på Angereds Närsjukhus och är positiva inför tanken på en 
studentmottagning. Centrum för urbana studier menar bland annat att ett kunskapscentrum 
med hälsoinriktning i Angered skulle förstärka, bredda och vidga det arbete de bedriver i 
Hammarkullen idag. 

4.2. Regionalt 
Västra Götalandsregionens ledning har uttryckt en tydlig vilja och entusiasm att 
understödja och driva utvecklingen mot en förstärkt samverkan mellan Sahlgrenska 
akademin, Angereds Närsjukhus och regionen i övrigt. SAANS-gruppen upplever att  det 
finns ett starkt stöd för de förslag som läggs fram i denna rapport från regionledningen. När 
det gäller forskningsstöd har man pekat på möjligheterna att söka regionala samverkansmedel 
för forskning som Angereds Närsjukhus bedriver i samverkan med andra enheter, till exempel 
Primärvårdens FoU-enhet.  

Det behov av fortbildning av vårdpersonal i regionen som framkommit (punkt 1.3) pekar på 
ett behov av samverkan för kunskapsspridning, vidareutbildning och fortbildning för 
vårdpersonal i regionen. Detta behov skulle tala för att regionen skulle kunna utgöra en 
partner i ett kunskapscentrum av den modell som föreslås ovan i avsnitt 4.4. 

Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté har i andra sammanhang uttryckt svårigheter 
att få kunskap om hälsosituationen för stora delar av befolkningen via de traditionella enkäter 
och registerstudier som idag används och som medför ett stort bortfall av grupper med ökade 
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hälsorisker (se vidare avsnitt 3.2.1.1). De har därför beviljat medel till forskningsprojekt som 
bidragit till kompletterande kunskap om hälsosituationen.  

Enheten för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen har ett gemensamt intresse 
med Angereds Närsjukhus om arbetet med tillämpning av mänskliga rättigheter och rätten till 
hälsa. Man har initierat ett arbete med ett tvåårigt pilotprojekt för tillämpning av mänskliga 
rättigheter i samverkan med Angereds Närsjukhus. En masteruppsats inom mänskliga 
rättigheter kring detta projekt planeras i samverkan med Institutionen för globala studier vid 
Göteborgs universitet. 

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV, har i 
andra sammanhang framhållit behov av utökad samverkan med Angereds Närsjukhus och 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för socialmedicin för att förstärka 
kompetensen inom områden som migration, integration och trauma och för grupper som är 
födda utanför Sverige. 

Folktandvården är en välorganiserad vårdorganisation i VGR med starkt uttalad 
hälsoinriktning i sin verksamhet. Tandvård och sjukvård har traditionellt varit åtskilda men 
genom bildandet av Sahlgrenska Akademin har medicinsk och odontologisk utbildning och 
forskning kommit varandra närmare. På liknande sätt finns nu goda förutsättningar för att 
sjukvård och tandvård skall kunna ”korsbefrukta” varandra i gränsöverskridande samarbete i 
forskning och utbildning i Angered. 

4.3. Nationellt 
I samtal med tjänstemän på regeringskansliet och Socialdepartementet framkommer att de 
frågor som ingår i SAANS-gruppens uppdrag har hög prioritet. Flera initiativ har nyligen 
tagits och ett antal rapporter har publicerats (se avsnitt 2.3). Man är väl medvetna om 
Angereds Närsjukhus unika arbete och uttalar ett intresse av att fortlöpande följa vad som 
händer och att få ta del av SAANS-gruppens rapport. Man framhöll också att man gärna ser 
att specifika projekt och initiativ presenteras för departementet och att det finns möjlighet att 
söka finansiering direkt på departementsnivå. 

Socialstyrelsen har flera pågående regeringsuppdrag kring områdena jämlik vård och hälsa. 
Ett av dem är ett utbildningspaket till all vårdpersonal om bemötande i vården. I det arbetet 
har representanter för Angereds Närsjukhus inbjudits. Utöver detta är Socialstyrelsen en 
viktig samverkanspartner kring utvecklingen av vård- och omvårdnadsrutiner när det gäller 
hälsoarbete bland utsatta grupper. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedriver ett aktivt arbete inom områden som 
jämlik vård och hälsa och mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. En representant för 
Angereds Närsjukhus och Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska 
akademin ingår i styrgruppen för ett lärandeprojekt om vård på lika villkor. Man har ett 
samarbete i dessa frågor med Angereds Närsjukhus sedan lång tid. Detta arbete skulle 
sannolikt kunna utvecklas i framtiden.  

Behovet av kunskapsstöd och fortbildning för vårdsektorn inom de områden som ingår i 
SAANS-gruppens uppdrag och som diskuteras ovan är inte begränsade till regionen. Behoven 
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finns över hela Sverige och internationellt. Utifrån detta behov kan man se SKL som en 
tänkbar intressent till det kunskapscentrum som SAANS-gruppen föreslår. 

Myndigheten för vårdanalys är en ny myndighet som inrättades 2011 och har som 
huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och granska hälso- 
och sjukvården, tandvården samt vissa delar av socialtjänsten. Områden som myndigheten 
granskar är bl.a. hur patientfokuserad hälso- och sjukvården är, tillgången till information för 
patienter, brukare och medborgare, konsekvenser av valfrihetssystem för olika patient- och 
brukargrupper avseende bl.a. tillgång till god vård och vård på lika villkor samt brister i 
vårdprocessen för särskilt utvalda patient- och brukargrupper med komplexa vårdbehov. 
SAANS-gruppen har inte haft möjlighet att kontakta myndigheten men utifrån 
målbeskrivningen bör den kunna vara en potentiell intressent i ett samverkansarbete mellan 
Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus. 

Slutord 
Utvecklingen av Angereds Närsjukhus är i många avseenden unik inte bara i ett svenskt 
perspektiv. Det är svårt att finna motsvarigheter någon annanstans. Att bygga ett nytt sjukhus 
i ett socialt och hälsomässigt utsatt område med en hög andel av befolkningen som lever i 
ekonomisk utsatthet, hög arbetslöshet och där en stor andel av befolkningen utgörs av 
flyktingar och andra utlandsfödda, innebär utmaningar men också möjligheter. Angereds 
Närsjukhus har inte i uppdrag att bygga en traditionell vårdstruktur och sedan arbeta med att 
försöka få befolkningen att anpassa sig till den. Istället utgår man från befolkningens behov 
och försöker anpassa organisation, struktur och arbetssätt till det. Här finns en strävan att i 
enlighet med mänskliga rättigheter och rätten till hälsa arbeta tillsammans med de människor 
som lever i sjukhusets upptagningsområde för att ta tillvara deras erfarenheter och kunskaper 
och få dem delaktiga i sitt sjukhus. Samtidigt finns det, som beskrivits i denna rapport, ett 
stort behov av forskning, utbildning och kunskapsspridning, lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt, omkring de frågor som är ständigt närvarande i Angered och nordöstra 
Göteborg. Tillkomsten av Angereds Närsjukhus innebär unika möjligheter att tillgodose dessa 
behov.  

Från ett sjukvårdsperspektiv har vi funnit en hög grad av enighet inom regionen om behovet 
av att satsa på forskning, utbildning och kunskapsspridning kring de frågor som ingår i 
uppdraget och att Angereds Närsjukhus ses som ett centrum för det. En sådan utveckling står i 
överensstämmelse med en mängd behov och initiativ inom folkhälsoområdet, mänskliga 
rättigheter och inte minst vad gäller behovet av kompetenshöjning och fortbildning för 
vårdpersonal.  

En utvecklad samverkan om forskning och utbildning mellan Sahlgrenska akademin och 
Angereds Närsjukhus öppnar en potential att profilera sig med en stark och unik utbildning 
och en internationell spetskompetensforskning med en hög grad av samhällsrelevans. En 
medverkan av övriga fakulteter vid Göteborgs universitet skulle leda till ökad forsknings- och 
utbildningssamverkan över ämnes- och fakultetsgränser, bidra till än mer kreativa 
forskningsmiljöer och en forskning som har större förutsättningar att påverkar. En sådan 
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utveckling står i samklang med universitetets visionsarbete och skulle kunna bidra till en unik 
forsknings- och utbildningsprofil för Göteborgs universitet. 

En regionövergripande medverkan i ett kompetenscentrum i Angered tillsammans med 
Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet skulle kunna innebära ett kortare avstånd mellan 
forskare och praktiker. Det öppnar möjligheter för att forskningsresultat snabbt kan komma 
till praktisk tillämpning liksom att vårdens arbete och arbetsmetoder i vården lättare kan 
utvärderas vetenskapligt. 

Det är också uppenbart att det på nationell nivå finns ett stort intresse av vad som händer på 
Angereds Närsjukhus och att utvecklingen där ofta framhålls som ett föredöme. En förstärkt 
koppling till forskning och utbildning har ett riksintresse. 

Angereds Närsjukhus uppbyggnad öppnar alltså en unik möjlighet att utveckla och tillgodose 
många behov av forskning, utbildning och kunskapsutveckling inom områden som har hög 
prioritet och relevans i dagens samhälle. Många samhällsorganisationer på alla nivåer 
uttrycker ett starkt intresse för att på olika sätt delta i ett sådant arbete. Chansen finns nu.  
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BILAGA 2

Kontaktade personer SAANS

Namn Roll Nivå

Bibi Kennergren Inst för vårdvetenskap och hälsa (GU) Lokal

Björn Lindgren Inst för nationalekonomi och statistik (GU) Lokal

Christian Blomstrand Senior professor SA (GU) Lokal

Erika Alm Vice prefekt, Inst för Kulturvetenskaper (GU) Lokal

Gunel Hensing Enhetschef, Socialmedicin (GU) Lokal

Gunilla Krantz Folkhälsovetenskap (GU) Lokal

Gunilla Length‐Persson Studierektor (SU) Lokal

Göran Bondjers Senior professor SA (GU) Lokal

Göran Larsson Religionsvetenskap (GU) Lokal

Helena Lindholm Schulz Prorektor (GU) Lokal

Henrik Sjövall Läkarprogrammet + kompl.utb (GU) Lokal

Ingela Lundgren Inst för vårdvetenskap och hälsa (GU) Lokal

Johannes Lunneblad Docent, Inst för pedagogik, kommunikation och lärande (GU) Lokal

Jörgen Hellman Inst för Globala studier (GU) Lokal

Karin Manhem Kursansvarig invärtesmedicin, läkarprogrammet (GU) Lokal

Kristin Falk Inst för vårdvetenskap och hälsa (GU) Lokal

Malin Liljevall Jämställdhetsfrågor (SU) Lokal

Marita Eastmond Inst för Globala studier (GU) Lokal

Mats Tullberg Chefläkare (SU) Lokal

Mats Wahlqvist Arbetesgruppen medicinsk pedagogik, Ordf i strategiska gruppen för 

professionell utveckling, läkarprogrammet (GU)

Lokal

Mina Mehrpour Klinikchef, Folktandvården Nordost Lokal

Ola Sigurdsen Föreståndare Kultur och Hälsa (GU) Lokal

Ove Sernhede Föreståndare Urbana Studier (GU) Lokal

Paul Uvebrandt Tf FoU‐direktör (SU) Lokal

Anita Nilsson Verksamhetsområde, folkhälsoarbete (VGR) Regional

Christina Jern Ordf Medi‐SAM Regional

Håkan Mannelqvist Nämndsamordnare HSN 12 (VGR) Regional

Peter Lönnroth Bitr Hälso‐ och sjukvårdsdir (VGR) Regional

Presidiet HSN 12 VGR Regional

Sylvia Määttä Chef, Kunskapscentrum för jämställd vård (VGR) Regional

Nätverk FoU Primärvård VGR Regional

Anders Ljungné Folktandvården (VGR) Regional

Katarina Wretlind Hälsoodontologiska enheten (VGR) Regional

Lars Gahnberg Hälsoodontologiska enheten (VGR) Regional

Henlena von Knorring Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård Nationell

Maria Olsson Eklund Utredare Socialstyrelsen Nationell

Marianne Granath Kunskapsscentrum Jämlik vård (SKL) Nationell

Marianne Olsson Processledare, Landstinget i Sörmland och Sveriges kommuner och 

landsting (SKL)

Nationell



Utbildningar (3 år el längre) Funktion som svarat
Apotekarprogrammet Programansvarig

Arbetsterapeutprogrammet Programansvarig/ordf i PK

Audionomprogrammet ej svar

Barnmorskeprogrammet Programansvarig

Biomedicinska analytikerprogrammet Programansvarig

Dietistprogrammet Programansvarig

Folkhälsovetenskapligt program Studierektor

Logopedprogrammet Programansvarig

Läkarprogrammet  Ordf i PK

Receptarieprogrammet ej svar (NatFAK)

Röntgensjuksköterske‐ programmet ej svar

Sjukgymnastprogrammet ej svar

Sjukhusfysikerprogrammet Programansvarig (NatFAK)

Sjuksköterskeprogrammet kompletterat med samtal

Specialistsjuksköterske‐ programmet Inriktningsansvariga (2 st)

Tandhygienistprogrammet kompletterat med samtal

Tandläkarprogrammet kompletterat med samtal

Tandteknikerprogrammet kompletterat med samtal

Masterprogram (2 år)
Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi Programansvarig/ordf i PK

Masterprogrammet i affärsskapande och 

entreprenörskap inom biomedicin

Programansvarig

Kompletteringsutbildning (1 år)
Läkare

Sjuksköterskor

Tandläkare

Samordnare för 

kompletteringsutbildingarna

Respondenter, enkät utbildningar, SAANS
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Framtida samverkan, Sahlgrenska akademin och Angereds Närsjukhus

 

Nuläge 

 

1. Vilket program svarar du för idag? 

Program: 
55

66

 

2. Ditt namn? 

Namn: 
55

66

 

3. Din roll i programmet idag? 

Roll: 

55
66

 

Utbildning 

 

4. Har ditt program idag utbildningsmoment avseende frågeställningarna? 

nmlkj Ja

nmlkj Nej

 

5. Om ja, på vilket sätt? 

Hel kurs? Omfattning i tid? (Namnge varje kurs och dess plats i programmet). Föreläsning på kurs/-er? Antal per kurs? Seminarier? 
Annat?

55

66

 

  



Praktik/Utlokaliserad utbildning 

 

6. Har ditt program idag praktikplatser/utbildningsplatser i förorter eller andra områden som belyser frågeställningarna? 

nmlkj Ja

nmlkj Nej

 

7. Om ja, på vilket sätt? 

Hel praktikkurs? Omfattning i tid? (Namnge varje kurs och dess plats i programmet.) Enstaka praktiktimmar? Hur många, på vilken 
kurs? Helt utlokaliserad undervisning? Omfattning i tid? (Namnge varje kurs och dess plats i programmet.) Enstaka 
utbildningsmoment? Hur många, på vilken kurs? 

55

66

 

Andra moment 

 

8. Finns det idag annat inom programmet som tar upp dessa aspekter? 

nmlkj Ja

nmlkj Nej

 

9. Om ja, på vilket sätt? 

Vilka moment? Var i utbildningen görs detta? Något som vänder sig till programmets lärare? Kompetensutveckling? Föreläsningar? 
Annat?

55

66

 

Behov och möjligheter 

 

10. Är området/frågeställningarna av intresse för ditt program i framtiden? Motivera 

55



 

66

 

11. Vilka utbildningsbehov i framtiden anser du att ditt program har för att belysa området? Beskriv på kort och lång sikt. 
Typer av utbildningsbehov, hur de borde integreras i utbildningen som helhet etc. 

55

66

 

12. Vilket behov av praktikplatser /utbildningsplatser i framtiden anser du att ditt program har för att belysa området? 
Beskriv på kort och lång sikt. Exemplifiera. Beskriv hur de borde integreras i utbildningen. 

55

66

 

13. Beskriv andra möjligheter/behov i framtiden som inte finns nämnda ovan. 

55

66

  

  Skicka  
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