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Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm och IHE:s Styrelseordförande 

13.00             Lunch

09.00            Registrering

10.00            Inledning

  Paneldebatt 

15.30            Paus

17.30              Avslutning
19.00            Middag på Grand Hotel

  Är affärssekretess möjlig i vården?

Ett EU-perspektiv på disruptiva innovationer inom hälso- och sjukvården 
Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan och vice ordförande i EXPH

Vad kan disruptiva innovationer innebära för framtidens hälso- och sjukvård?   
Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för Life Science 

Landstingens syn på disruptiva innovationer  
Jakob Hellman, innovationschef, Stockholms Läns Landsting
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne 

14.00            Hur kan man mäta hälsoutfall och var finns data?
Utfallsdata inom hemofili     
Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet

Vad kan medicintekniska produkter och appar mäta?  
Anna Lefevre Skjöldebrand, verkställande direktör, Swedish Medtech 

Begränsningar för att samla in utfallsdata och hur de kan lösas   
Amy Leval, outcomes research manager, Janssen
  

  
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbotten läns landsting 

   

            Vad behöver vi mäta ur myndighetsperspektiv? Säkerhet, effekt och värde  

Att skatta behandlingseffekter: surrogatmått och patientnära mått 
Ulf-Henrik Mellqvist, docent och överläkare, Hematologsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Patientnära mått inom reumatologi  
Sofia Ernestam, verksamhetschef, Stockholms läns sjukvårdsområde och f.d. registerhållare, Svensk 
Reumatologis Kvalitetsregister

Att följa upp läkemedelsförskrivningar  
Björn Wettermark, avdelningschef, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, SLL 
och docent i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet
 

16.45            Från hälsoutfall till värde och betalningsmodeller

            Vart är vi på väg? Utredning om finansiering, subvention och 
                       prissättning av läkemedel

11.30            Vad kan man mäta och vilka utfallsmått finns? 

Marie Gårdmark, direktör Tillståndsavdelningen, Läkemedelsverket 
Sofia Wallström, generaldirektör, TLV 

16.00            Debatt: Vilka hälsoutfall ska vi mäta, och hur?
Erik Berntorp, senior professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet  
Madlaina Costa-Scharplatz, Nordic RWE lead, Novartis
Mef Nilbert, professor i onkologi, Lunds universitet
Björn Wettermark, avdelningschef, Utvecklingsavdelningen, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, SLL
och docent i läkemedelsepidemiologi, Karolinska Institutet 
 
 

Toivo Heinsoo, regeringens utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

10.10            Decisions on pharma in Denmark 
Flemming Sonne, CEO,  Amgros  
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08.30 Betalningsmodeller för läkemedel

Slutdebatt: Att enas om betalningsmodeller 

 

10.00  Paus

       Moderator för IHE Forum 2017: 
vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom

12.00 Lunch och avslutning

10.30 Betalningsmodeller, fortsätter   

Hur hanteras utfallsdata och betalningsmodeller i andra länder?  
Christin Prütz, senior director Health economics, reimbursement & market access oncology, Janssen 

Behövs en ny betalningsmodell? Exemplet hemofililäkemedel   
Katarina Steen Carlsson, forskningsledare, IHE och forskare i hälsoekonomi, Lunds universitet

Hur ska vi betala för antibiotika?
Douglas Lundin, chefsekonom, TLV 

Karolina Antonov, analyschef, LIF
Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum och ordförande i Läkemedelskommittén, 
Region Örebro Län   
Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Christin Prütz, senior director Health economics, reimbursement & market access oncology, Janssen
Mikael Svensson, förhandlingskoordinator för landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL

 

Att prissätta botande läkemedel och genterapier; hemofili, cystisk fibros, hepatit C 
Ulf Persson, verkställande direktör, IHE



Datum och plats Konferensen äger rum den 7-8 september 2017 på Grand Hotel i centrala Lund.

Du kan även välja att kombinera konferensen med IHE:s endagskurs i hälsoekonomi
som hålls i anslutning till IHE Forum den 6 september 2017 på Grand Hotel.

Konferensavgift  

Anmälan

   

  

Anmäler ni fyra deltagare till IHE Forum vid samma tillfälle betalar ni endast för tre deltagare. 
Kontakta Gunhild Anderson innan ni anmäler er för att få rabatten - ga@ihe.se / 046-32 91 00

Bekräftelse Bekräftelse på din konferensanmälan skickas via e-post. 
Faktura på konferensavgiften skickas via brev till angiven faktureringsadress.

 

Avbokning

 

 

Bokning av hotellrum
    

 

Frågor?

   

    

Konferensavgiften är 7 500 kronor/person (exkl moms) och inkluderar föreläsningar, kaffe/te, 
luncher under konferensdagarna (7-8 sept) samt middagen på torsdagskvällen. Myndigheter, 
hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar 6 000 kronor/person (exkl moms).

Paketpris för kurs och konferens är 9 900 kronor/person (exkl moms) och inkluderar utöver 
konferensen även kursföreläsningar (6 sept), kursmaterial, kaffe/te och lunch. Myndigheter, 
hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar 8 000 kronor/person (exkl moms).

Grupprabatt

Anmälan till konferensen görs via anmälningsformuläret på webben senast den 30 juni.
Anmälan till kurs i hälsoekonomi och konferens (paket) görs på samma anmälningsformulär.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Middagen på torsdagskvällen 
ingår i konferensavgiften, men du måste föranmäla ditt deltagande (görs i anmälningsformuläret).

GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
- en dag i anslutning till IHE Forum

Denna kurs riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskaper 
om vad som menas med kostnadseffektivitet, om betalningsmodeller 
och ersättningssystem samt om myndigheters beslutsfattande. 
Vi använder aktuella praktiska exempel för att ger 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 hålls den 6 september 2017 på Grand Hotel och alla moment 
leds av personal från IHE med mångårig erfarenhet inom området.

Paketpris för kurs och konferens är 9 900 kr per person (exkl moms) 
och inkluderar utöver konferensen även kursföreläsningar, kursmaterial, 
kaffe/te och lunch. Myndigheter, hälso- och sjukvården samt patient-
organisationer betalar paketpriset 8 000 kr per person (exkl. moms). 
Vill du bara gå kursen är priset 5 600 kr per person (exkl. moms). 

Anmälan görs på samma anmälningsformulär som anmälan till IHE Forum 
och de som även anmäler sig till konferensen har förtur till kursen.

För mer information och anmälan: www.ihe.se

Hälsoekonomiska frågor berör många. Jobbar du i sjukvården, med produkter som riktar sig till sjukvården eller hos myndigheter 
med ansvar för hälsa och omsorg kommer du allt oftare i kontakt med hälsoekonomi.

Vid avbokning tas en administrationsavgift ut på 10%. Avbokning inom två veckor före 
konferensen innebär full debitering. Avbokning skall ske skriftligt/mejl.  

Mer information om bokning av hotell finns under konferensfakta på webben.
Hotellkostnaden betalas direkt till hotellet och hotellets avbokningsregler gäller.

Kontakta IHE på telefon: 046-32 91 00 eller via e-post: ihe@ihe.se

Mer info Mer information om konferensen, kursen i hälsoekonomi, 
hotellbokningar samt anmälningsformulär finns på webben 
www.ihe.se

KONFERENSFAKTA

http://www.ihe.se/forum.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx
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