Forum
Att vårda över gränserna
– Ett samhällsperspektiv
utan stuprör
21-22 april 2022 i Lund
Varför är det viktigt med ett fullständigt samhällsperspektiv oavsett finansiär? Vilka effekter
kan stuprörsproblematiken få ur ett kliniskt perspektiv och ur ett patientperspektiv? Hur har
man på olika områden arbetat med att riva stuprören? Hur kan man utforma en sömlös vård?
Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera tillsammans med representanter
från sjukvård, regioner, myndigheter, patienter, forskning och industri när vi fokuserar på
vården i ett större sammanhang på årets IHE Forum.

Välkomna!

PROGRAM TORSDAG 21 APRIL
09.00

Registrering

10.00

Introduktion
Linus Jönsson, IHE:s styrelseordförande och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet

10.15

Vad är problemet med stuprör?
Ulf Persson, senior advisor, IHE

10.30

Att vårda över gränser – olika perspektiv
o Vad innebär vård över regiongränserna för svensk sjukvård?
Ida Nyström, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

o Gränsöverskridande vård – vad gäller mellan EU-länder?
Eva-Lo Ighe, generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen

o Samverkan kring äldre mellan kommun och region – ett kliniskt perspektiv
Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor Linköpings universitet

o Patientlagen – chimär eller verklighet?
Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung och styrelseledamot för Forum för Health Policy

12.00

Lunch

13.15

Samordnad utveckling för god och nära vård
Anna Nergårdh, regeringens fd utredare av God och nära vård

13.40

Digitalisering nytt stuprör eller lösning?
o Digitalt datautbyte – för mer patientmakt i vården
Nasim Farrokhnia, ordförande i E-hälsoläkarna och hälso- och sjukvårdschef på Microsoft

o Vårddata utan stuprör – att väva samman klinisk data och resursdata
Carolina Samuelsson, sjukhuschef för Hallands sjukhus

g

14.30

Paneldebatt: Sömlös vård – utformning, kliniska effekter och patientperspektiv
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor Linköpings universitet
Anna Nergårdh, regeringens fd utredare av God och nära vård
Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung och styrelseledamot för Forum för Health Policy

15.15

Fika

15.45

Värde över gränserna
o Att riva barriärer – fallet Hepatit C
Peter Lindgren, vd, IHE

o Värdet av förebyggande åtgärder och prevention
Ellen Wolff, hälsoekonom, Folkhälsomyndigheten

o Industrins och sjukvårdens samarbete kring innovation
Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF

17.00
18.30

Avslutning
Middag (föranmälan)

PROGRAM FREDAG 22 APRIL
09.00

Finansiering och stuprör
o Samarbete och behovet av prognoser för avancerade läkemedel
Karolina Antonov, analyschef, LIF

o Geografisk koncentration och årliga budgetramar – exemplet Skelleftesjukan
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

o Att finansiera prevention – hur kan utfallsbaserade finansieringsmodeller fungera?
Disa Hammar, skuldförvaltare, Region Stockholm Treasury

10.30

Fika

11.00

Slutdebatt: Ett fullständigt samhällsperspektiv inom hälso- och
sjukvård – oavsett finansiär
Ann-Charlotte Dorange, HTA Lead, Pfizer
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Agneta Karlsson, generaldirektör, TLV
Peter Lindgren, vd, IHE
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

12.00

Lunch och avslutning

Moderator:
vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom

KONFERENSFAKTA
Datum och plats

Konferensen äger rum den 21-22 april på Grand Hotel i centrala Lund.
Adress: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund
I år äger IHE Forum rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens år 2022.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 8 700 kronor/person (exkl. moms) och inkluderar föreläsningar, fika och
luncher under konferensdagarna samt middagen på torsdagskvällen. Myndigheter, hälso- och
sjukvården samt patientorganisationer betalar 6 900 kronor/person (exkl. moms).

Anmälan

Anmälan är bindande och görs på anmälningsformulär hos IHE. Om du får förhinder och inte kan
deltaga kan du överlåta din plats till annan person. Meddela alltid IHE skriftligt om så behöver ske.
Middagen på torsdagskvällen ingår i konferensavgiften för IHE Forum, men du måste föranmäla
ditt deltagande. Sista anmälningsdag för årets IHE Forum är den 4 april.

Bekräftelse

Bekräftelse på din anmälan skickas via e-post till angiven e-postadress. Skulle du av någon
anledning inte få någon bekräftelse inom några dagar ber vi dig kontakta Gunhild Anderson,
e-post: ga@ihe.se eller tel: 046-32 91 00.

Betalning

Alla priser är exklusive moms och betalning sker mot faktura och full likvid ska erläggas
senast 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker från IHE- Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi, organisationsnummer 556186-3498. Faktura på konferensavgiften
skickas via brev till angiven adress.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligt. Vid avbokning av konferensen tas en administrationsavgift
ut på 10%. Avbokning inom två veckor före konferensen innebär att hela konferensavgiften
debiteras.

Bokning av hotellrum

Bokar du hotellrum på Grand Hotel eller Hotel Lundia uppge bokningskoden som du får i
konferensbekräftelsen från IHE. Hotellkostnaden betalas direkt till hotellet och hotellets
villkor och avbokningsregler gäller.

Förbehåll

Vi reserverar oss för förändringar i program, möjlighet att ställa in konferensen vid lågt
deltagarantal samt vid händelser som IHE inte råder över exempelvis på konferensanläggningen eller i samhället.

Behandling av
personuppgifter

Genom att du anmäler dig via formuläret accepterar du att IHE lagrar och bearbetar dina
uppgifter i enlighet med integritetspolicyn för webbplatsen.

Frågor?

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

Mer info

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

För anmälan

Klicka på länken nedan eller kopiera och klistra in den i din webbläsare:
Sista anmälningsdag för årets IHE Forum är den 4 april
https://ihe.se/ihe-forum/anmalningsformular/

