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SHEA:s nya
ordförande är IHE:s
Katarina Steen Carlsson

Sofie Persson presenterar
en pågående studie på
SHEA-konferensen 2015.
Foto: IHE

Under konferensdagarna
hölls även SHEA:s årsmöte,
där nya ledarmöter röstades
fram. Till ordförandeposten
valdes IHE:s Katarina Steen
Carlsson som till vardags
delar sin tid mellan IHE och
Lunds universitet.
Katarina Steen Carlsson
disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet
1999 och har sedan dess
inriktat sin forskning på
empiriska hälsoekonomiska
analyser och utvärderingar
av medicinsk teknologi och
hälsointerventioner, inklusive registerstudier.
På IHE är Katarina Steen
Carlsson projektledare och
ansvarar även för IHE:s kursverksamhet. Hon har bland
annat arbetat med uppdrag
från Socialstyrelsen (såsom
nationella riktlinjearbeten)
och SNS, Studieförbundet
näringsliv och samhälle.
Katarina Steen Carlsson har
även medverkat vid utvecklingen av flera av IHE:s
hälsoekonomiska modeller.



Behovs- och solidaritetsprincipen



Människovärdesprincipen

Katarina Steen Carlsson
(vänster) och Janne Agerholm
(höger), Karolinska Institutet,
vid postervandring på SHEA
2015. Foto: IHE
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Grand Hotel i Lund öppnades
1899 och är med sitt karaktäristiska yttre, inspirerat av
fransk slottsarkitektur från
renässansen, ett av Lunds
landmärken.
Hotellet är centralt beläget
bara ett stenkast från centralstationen och har en komplett
konferensanläggning.



Grand Hotel har i många år
varit det självklara valet för
IHE Forums konferensmiddag
och i år förläggs även
konferensdagarna här.

IHE:S GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI

SKRÄDDARSYDDA KURSER

- ETT FÅTAL PLATSER KVAR!

IHE erbjuder även skräddarsydda kurser i både grundläggande hälsoekonomi och
hälsoekonomisk modellering. Framöver kommer IHE
även att arrangera öppna
modelleringskurser.

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.
Kursen 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 i Lund den 15-16 april 2015 och alla moment leds av IHE:s personal med
mångårig erfarenhet inom området.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
oss på kurs@ihe.se
Du kan även läsa mer
om IHE:s kurser på vår
hemsida.

För mer information och anmälan till kursen: www.ihe.se
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