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

12.00             Lunch

09.00            Registrering

10.00            Inledning

  Paneldebatt 

15.00            Paus

17.00              Avslutning
19.00            Middag på Grand Hotel (föranmälan)

  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            Organisation och styrning för att främja innovation 

  
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbotten läns landsting 

   

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

o   Vårdens utmaningar och styrning
     Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet 

o   Hur organisation och ledarskap påverkar innovationsförmågan 
     Stein Kleppestö, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

o   Organisation och styrning för omställning av vården 
     Jan Eriksson, programchef, Koncernstab hälso-och sjukvård, Västra Götalandsregionen

o   Styrning för att främja innovationer i primärvården  
     Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef, Min Doktor

o   Paneldebatt  

 

15.30            Sjukvårdskostnader och sjukvårdsekonomi

10.30            Läkemedel: Innovation, kostnadseffektivitet och värde 
Sessionsansvarig: Ulf Persson, senior advisor, IHE 

Sessionsansvarig: Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

o   Innovationerna CAR-T, gen- och cellterapier och deras möjligheter
     Hans Hagberg, docent, Onkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset Uppsala

o   Incitament och möjligheter att utveckla nya innovationer - ett företagsperspektiv
     Kerstin Falck, Head Corporate Affairs and Patient Health Impact, Pfizer

o   Innovativa läkemedel och hälsoekonomi
     Ulf Persson, senior advisor, IHE

o   Nya innovationer – hur kan de betalas?  
     Joakim Ramsberg, f.d. huvudsekreterare, Läkemedelsutredningen

o   Paneldebatt  

 

o   Sjukvårdens kostnader i Sverige
     Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, styrelseordförande IHE

o   Hur stora ska sjukvårdskostnaderna vara och hur beslutas det?
     Fredrik Lennartsson, avdelningschef för vård och omsorg, SKL

o   Kostnader och den medicinsk-teknologiska utvecklingen
     Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and NoBa, Astra Zeneca

o   Hur påverkar insatser för ökad produktivitet och effektivitet sjukvårdskostnaderna?
     Maria Pettersson, CFO, Capio S:t Görans sjukhus

o   Paneldebatt  

 

Sessionsansvarig: Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, styrelseordförande IHE
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08.30  Framtidens sjukvård: Vilka är utmaningarna och hur möter vi dem?

  

11.00  Closing debate: Health Economics, science, innovation and policy 
                        – where are we heading? International and national perspectives.  

 

10.00  Paus

                                     Moderator: 
vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom

12.00               Avslutning och lunch

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV 
Tomas Salmonson, f.d. ordförande CHMP, EMA 
Adrian Towse, Professor, Emeritus director, senior research fellow, Office of Health Economics OHE 
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 
  

o   Framtidens hälsoekonomi
     Peter Lindgren, VD, IHE

o   Vad krävs för att vi ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin?
     Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska! Sverige

o   Sällsynta diagnoser - Värdet av patientinvolvering samt framtida utmaningar 
     Anders Olauson, styrelseordförande Ågrenska, Hedersordförande i EPF Europe, Ordförande i 
     NGO Committee for Rare Diseases within UN, New York

o   Värdeskapande innovation i partnerskap – hur möter vi vårdens framtida utmaningar 
     gemensamt med industrin  
     Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten

o   Paneldebatt  

Sessionsansvarig: Peter Lindgren, VD, IHE

10.30  Health economics – How did it start and where are we heading?
Adrian Towse, Professor, Emeritus director, senior research fellow, Office of Health Economics OHE



Datum och plats Konferensen äger rum den 5-6 september 2019 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 4 september 2019 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 8 250 kronor/person (exkl moms) och inkluderar föreläsningar, kaffe/te, 
luncher under konferensdagarna (5-6 sept) samt middagen på torsdagskvällen. Myndigheter, 
hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar 6 500 kronor/person (exkl moms).

Paketpris för kurs och konferens är 11 200 kronor/person (exkl moms) och inkluderar utöver 
konferensen även kursföreläsningar (4 sept), kursmaterial, kaffe/te och lunch. Myndigheter, 
hälso- och sjukvården samt patientorganisationer betalar 8 500 kronor/person (exkl moms).

Grupprabatt

Anmälan till konferensen görs via anmälningsformuläret på webben senast den 20 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 4 september 2019 på Grand Hotel och alla moment 
leds av personal från IHE med mångårig erfarenhet inom området.

Paketpris för kurs och konferens är 11 200 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 8 500 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

https://ihe.se/start/ihe-forum/anmalningsformular/
https://ihe.se/var-expertis/halsoekonomisk-kursverksamhet/grundkurs-i-halsoekonomi/
https://ihe.se/var-expertis/halsoekonomisk-kursverksamhet/grundkurs-i-halsoekonomi/
https://ihe.se/
https://ihe.se/

