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Vad är Småland Blekinge Halland South Sweden’s (SBHSS) Hälsoplattform? 

Hälsoplattformen är en undergruppering inom samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden 

(SBHSS), som fokuserar specifikt på regionernas utmaningar och prioriteringar kopplat till hälsa- och 

sjukvård. SBHSS hälsoplattform formerades 2020 i syfte att bättre och mer effektivt nyttja 

möjligheterna på den europeiska arenan. Den ska nyttjas för att möjliggöra samlärande tillsammans 

med andra europeiska regioner, men även främja lärande medlemmarna emellan.  

Hur bedrivs arbetet?   

Det är representanter från regionerna som driver arbetet och sätter ramarna för hälsoplattformen. 

Det strategiska arbetet leds av en programgrupp. Det operativa arbetet i regionerna sköts av en 

arbetsgrupp. Brysselkontoret står både för 

samordning och för kopplingen till den 

europeiska arenan. Varje år antas en årsplan 

med prioriteringar för året och tillhörande 

aktiviteter. En grundläggande del är 

gemensamma erfarenhetsutbyten med andra 

europeiska regioner. I nuläget står utvecklingen 

kopplat till nära vård i fokus.  

Vilka ingår i hälsoplattformen? 

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de fem 

regionerna i SBHSS. Brysselkontoret fungerar 

som samordnare och förlängd arm in till den 

europeiska arenan. Lärosäten och andra 

relevanta aktörer ingår i en referensgrupp.  

Hur kan jag nyttja SBHSS hälsoplattform? 

Regionens representant i arbetsgruppen fungerar som kopplingen mellan den egna regionen och 

SBHSS hälsoplattform. Om du vill ha mer information eller har tankar kring hälsoplattformens arbete, 

se kontaktuppgifter nedan. 

Region Jönköpings län Göran Henriks goran.henriks@rjl.se 

Region Kronoberg Jenny Salomonsson  jenny.salomonsson@kronoberg.se,  

Region Kalmar län Pär Eriksson par.eriksson@regionkalmar.se 

Region Blekinge Karin Nedfors karin.nedfors@regionblekinge.se 

Region Halland Stefan Lönn stefan.lonn@regionhalland.se 

SBHSS Brysselkontor Linda Reinholdsson linda.reinholdsson@sbhss.eu 

Linnéuniversitetet Kristiina Heikkilä kristiina.heikkila@lnu.se 
 

Småland Blekinge Halland South Sweden – 

regionens förlängda arm i Bryssel 

Småland Blekinge Halland South Sweden 

(SBHSS) är ett samarbete mellan Region 

Kronoberg, Region Jönköpings län, Region 

Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland och 

de två lärosätena Linnéuniversitetet och 

Jönköping University. Kärnan för samarbetet är 

det gemensamma kontoret i Bryssel, som 

bevakar allt från regional utveckling till hälsa- 

och sjukvård. 


