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E-hälsa är ett samlingsbegrepp 

för verktyg och tjänster inom 

vården som genom informa- 

tions- och kommunikations-

teknologi kan förbättra diagnos, 

behandling, uppföljning och 

kontroll.  

http://www.ihe.se/start.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx
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E-hälsosystem är ett brett 

begrepp som bland annat 

innefattar IT-system för 

medicinsk apparatur, jour-

nalsystem eller besluts-

stödssystem. Systemen kan 

vara riktade till såväl vård-

personal som patienter.    
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”Jag tror det kommer en 
ketchupeffekt där vi snart 
blir bättre beställare och 

bättre utvecklare”  
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”det borde vara förbjudet  
att beställa system  

som inte är anpassade  
till verksamheten” 
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Vill du höra Sören Olofsson, Isabella Scandurra och Anders Ekholm berätta mer?  

Kom till IHE Forum i Lund 4-5 september! 

IHE Forum kommer att fokusera på e-hälsa ur ett ekonomiskt perspektiv,  

e-hälsans utveckling och utmaningar 

För program och anmälan besök www.ihe.se 
 

I anslutning till årets IHE Forum anordnar IHE även en grundkurs i hälsoekonomi  

den 3 september 2014. För mer information och anmälan besök www.ihe.se  

http://www.ihe.se/forum.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx
http://www.ihe.se/kurser-i-halsoekonomi.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx


 ______________________________________________________ IHE INFORMATION  NR 2/2014 

  ____________________________________________________________________________________   www.ihe.se        7

 

 

 

 

 

 



        IHE INFORMATION   NR 2/2014   

 

 

 

EN-DAGARSKURS I HÄLSOEKONOMI I ANSLUTNING TILL IHE FORUM 

IHE:s grundkurs i hälsoekonomi riktar sig till dig som i ditt arbete behöver  

kunskaper om vad som menas med kostnadseffektivitet, om ersättningssystem  

i sjukvården och om myndigheters beslutsfattande. 

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp 

och metoder samt kunskap om när och hur hälsoekonomi kan användas i prak-

tiken för frågor som berör människors hälsa.  

Kursen varvar föreläsningar och övningar.  

Alla moment leds av IHE:s personal. 

Datum: 3 september 

Plats: Scandic Star, Lund 

Läs mer om grundkursen i hälsoekonomi på: www.ihe.se/kurser 

http://www.ihe.se/start.aspx
http://www.ihe.se/kurser-i-halsoekonomi.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx
http://www.ihe.se/forum.aspx

