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IHE:s årliga konferens, IHE Forum, har varit en mötesplats för sjukvårdens alla aktörer sedan 

1993. Konferensens 23:e upplaga, IHE Forum 2016, hålls 8-9 september på Grand Hotel i Lund 

med temat ”Disruptiva innovationer – banbrytande förändringar för vården i vardagen”.  

Magsårsläkemedel och titthålskirurgi är en naturlig del av modern hälso- och sjukvård, men när 

de infördes så förändrade de vården på ett banbrytande sätt. De var vad vi kallar disruptiva 

innovationer.   

Hur ser det ut idag? Kan disruptiva innovationer bidra till att lösa de utmaningar som hälso- och 

sjukvårdssystemet möter idag i form av stigande efterfrågan, ökande kostnader och otillräcklig 

finansiering?  

Årets IHE Forum kommer diskutera disruptiva innovationer närmare och belysa aktuella exem-

pel. Vi kommer ta upp hur de påverkar såväl patienter som landsting och sjukhus genom deras 

kliniska, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.  

IHE Forum 2016 kommer även ta upp hur samarbetet mellan forskning, hälso- och sjukvård och 

näringsliv påverkas av disruptiva innovationer samt hur ersättningssystem kan utformas för att 

främja dessa. Slutligen debatteras hur vi kan underlätta för disruptiva  

innovationer inom hälso- och sjukvården och vad samhället vinner på det.  

Vid konferensen medverkar bland andra Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, 

Region Skåne, Richard Bergström, generaldirektör, EFPIA, Agneta Karlsson, statssekreterare vid 

Socialdepartementet och Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för Life Science. 

Program och anmälan  

 

 

 

 

 

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI 
- en dag i anslutning till IHE Forum 

Vi använder aktuella praktiska exempel för att ge dig grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder 

samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i praktiken för frågor som berör människors hälsa. 

Kursen varvar föreläsningar, diskussioner och övningar. Alla moment leds av IHE:s personal. 

Kursen hålls den 7 september 2016 på Grand Hotel. 

Mer information och anmälan till kursen 
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“Disruptive Innovation is a type of 

innovation that creates new net-

works and players and tend to 

displace existing structures and 

actors, and is as such a real para-

digm shift. It can be an important 

mechanism for improvement of 

health while reducing costs and 

complexity in favor of the impro-

ved access and empowerment of 

the citizen/patient.” 

Läs EXPH:s yttrande i sin helhet  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/disruptive-innovation-considerations-health-and-health-care-europe
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På IHE:s hemsida kan du  

söka bland de publikationer 

som IHEs personal har  

medverkat i och under arkiv 

finns publiceringar listade 

efter utgivningsår. 

IHEs studier publiceras i  

vetenskapliga tidskrifter,  

på externa förlag eller i  

egna rapportserier.  
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