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Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm samt styrelseordförande, IHE

12.15             Lunch

09.00            Registrering

10.00            Introduktion

  Paneldebatt 

15.00            Paus

17.00              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 

13.30            Botande eller nästan botande läkemedel - möjligheter och visioner 
o    Behandling av Skelleftesjukan och annan amyloidossjukdom med ”gene silencing”     
      Ole Suhr, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus

o    Botande Car-T: Genterapi mot leukemi och lymfom  
      Gunilla Enblad, professor i onkologi, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet  
      och överläkare, Akademiska sjukhuset 

o    Individanpassade och botande läkemedel – Hur påverkar det klinikarbetet?  
      Mef Nilbert, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet samt forskningschef, 
      Center for Kræftforskning, Kræftens Bekempelse
  

  
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbotten läns landsting 

   

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

o   Typ 2 diabetes fem undergrupper- ett steg mot individualiserad behandling
     Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi, Diabetescentrum, Lunds universitet

o   Datoriserad bildanalys för säkrare diagnostik vid prostatacancer  
     Anders Bjartell, professor i urologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och
     överläkare, Skånes universitetssjukhus

o   Information i blodet-IMMray™ PanCan-d för diagnos av tidig pankreascancer  
     Linda Mellby, Development Director, Immunovia AB

 

15.30            Avancerade terapiläkemedel – ett företagsperspektiv

10.45            Diagnostik för bot och precision - möjligheter och visioner 

16.00            Värdet av bot, precision och diagnostik 

10.15            Nya möjligheter, nya utmaningar – läkemedel för bot och precision 
Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), docent Karolinska Institutet  

Allan Ertmann Karlsen, Vice President for Stem Cell Research, Novo Nordisk   

o    Hur ser TLV på värdet av botande terapier och diagnostiska tester?     
      Douglas Lundin, chefsekonom, TLV

o    Paneldebatt: Värdet av botande läkemedel, precision och diagnostik 
      Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet
      Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, 
      Socialstyrelsen
      Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
      Jacob Sten Petersen, DMSc, Professor, Corporate Vice President och forskningsansvarig för diabetes 
      och stamcellsområdet, Novo Nordisk 
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09.00  Från kliniska resultat till hälsoekonomi

  

11.30  Slutdebatt: Hur hantera kostnadseffektiva läkemedel när pengarna inte räcker? 

 

10.30  Paus

       Moderator för IHE Forum 2018: 
vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom

12.15               Lunch och avslutning

11.00  Från kliniska resultat till hälsoekonomi, fortsättning   

o   Klinisk evidens för läkemedel med begränsad behandlingstid, men långsiktiga effekter 
     Mats Jerkeman, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Projektledare vid 
     Lymfom – klinisk forskning, Lunds universitet 

o   Botande läkemedel. Exemplet Car-T ur ett hälsoekonomiskt perspektiv   
    Ola Granström, Director Market Access and Reimbursement, Gilead Sciences Nordic

o   Hälsoekonomiska aspekter av immunoläkemedel och PD-1
     Christoffer Holmberg, Access Strategy Lead, Nordics, Bristol-Myers Squibb

Anders Blanck, vd, LIF
Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia 
Gerd Lärfars, docent, ordförande, NT-rådet
Ulf Persson, senior advisor, IHE
Jesper Petersson, verksamhetschef och docent, Verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, 
Skånes universitetssjukhus
 
 
 

o   Hur värderar vi och betalar vi för bot? Affordability, den nya barriären 
     Ulf Persson, senior advisor, IHE



Datum och plats Konferensen äger rum den 6-7 september 2018 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 5 september 2018 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 till angiven e-post. 
Faktura på konferensavgiften skickas med brev till angiven faktureringsadress.

 

Avbokning

 

 

    

Bokning av hotellrum
    

      

  

   

     

    

Frågor?

 

    

    

    

    

 

Konferensavgiften är 7 900 kronor/person (exkl moms) och inkluderar föreläsningar, kaffe/te, 
luncher under konferensdagarna (6-7 sept) samt middagen på torsdagskvällen. Myndigheter, 
hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar 6 000 kronor/person (exkl moms).

Paketpris för kurs och konferens är 10 500 kronor/person (exkl moms) och inkluderar utöver 
konferensen även kursföreläsningar (5 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 12 juli.
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 5 september 2018 på Grand Hotel och alla moment 
leds av personal från IHE med mångårig erfarenhet inom området.

Paketpris för kurs och konferens är 10 500 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). 

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.  

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, behandling av personuppgifter,
hotellbokningar mm samt anmälningsformulär finns på webben - www.ihe.se

KONFERENSFAKTA


