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Om Dagar om Lagar 

Konferensen behandlar juridik, IT samt arkiv- och forskningsfrågor inom vården och har arrangerats 

årligen sedan 1997. Fram till 2012 samarbetade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet 

om anordnandet, 2013 höll Regionarkivet och Regionkansliet i arrangemanget. Sedan 2014 är Svensk 

Förening för Medicinsk Informatik SFMI, arrangör i samarbete med eHälsoenheten vid Västra 

Götalandsregionen VGR, Vårdens Digitalisering och Koncernkontoret Hälso- och Sjukvård.  

Ett EU-direktiv 1996 ledde till att vi fick den nya Personuppgiftslagen, PUL. DoL startades som ett 

forum där medarbetare inom vårdens olika sektorer, kan mötas och samtala om vad nya lagar och 

utmaningar inom exempelvis IT, innebär i praktiken. Sedan starten har ett antal nya lagar tillkommit, 

exempelvis PDL och på senare år har förslag tagits fram till ett moderniserat regelverk såsom en 

hälso- och sjukvårdsdatalag. PUL ersätts av GDPR och vi måste gemensamt förstå hur vi skall hantera 

detta för att kunna möta kraven från medborgarna och även behålla deras förtroende. Vi kommer 

även att belysa aktuella frågor inom IT-säkerhet, Juridik och Arkivering inom vård och omsorg. De 

bästa av föreläsare inom respektive områden anlitas. Antalet deltagare har varierat mellan 100-160 

personer.  

Vi har inom vården kommit olika långt i våra analyser och förberedelser inför ikraftträdandet av 

GDPR. I vissa delar upplevs förändringarna som dramatiska – exempelvis risken för skadestånd och 

viten – som också kan riktas mot personuppgiftsbiträden . I andra delar upplevs i sak ingen större 

förändring – men ett ökat krav på att vårdens tekniska system ska uppfylla lagens krav på 

tillgänglighet, spårbarhet, säkerhet och sekretess. Välkomna till en spännande konferens. 

KONFERENSKOMMITTÉ 

Lars Lindsköld, Sekr. SFMI, Regional utvecklare VGR eHälsoenhet,  
adjungerad lektor IT, Göteborgs Universitet, Chair LOC MIE 2018 
Ragnar Nordberg, f.d. IT-chef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ledamot SFMI, ursprunglig 
initiativtagare av DoL. 
Magnus Fogelberg, Medicinsk rådgivare, Vårdens digitalisering 
Valter Lindström, Säkerhetschef, Utförarstyrning och samordning, VGR 
Johanna Rydbäck, Jurist, IVO 
Anders Thurin, Läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  
ledamot Svenska läkarförbundet 
Lena Jönsson, Jurist, LT Dalarna 
 
FÖREDRAGSHÅLLARE 
 
Emma Henriksson, Socialutskottets ordförande 
Manolis Nymark, Nymark Consulting  
Magnus Bergström, Datainspektionen, DI 
Jesper Poucette, Distriktsläkare Västra Götalands region 
Magnus Fogelberg, Medicinsk rådgivare, Vårdens digitalisering 
Helén Zeeman Lodding- Med.Dr, MD Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Marcus Nohlberg, Lektor Informatik, Högskolan i Skövde 
Andreas Johansson – Management-konsult inom IT/teknik-området 
Jonas Landgren – Docent Informatik, Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet                              
Fredrik Linden, eHealth Consultant. Hamling IT AB                                                                                       
Lena Jönsson , Landstingsjurist på Landstinget Dalarna 
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PROGRAM 

Torsdag 2 november ( dag 1 )  
09.00–09.50  Registrering, lätt morgonbuffé 
09.50–10.00  Konferensen öppnas   Lars Lindsköld 
10.00–10.30  Inledningstalare   Emma Henriksson 
 
10.30–11:15  Vad händer i Sverige    Magnus Fogelberg 
 
11.15–12.00  ”Praktiskt arbete kring multisjuka individer över huvudmannaskapsgränser” Jesper 
Poucette berättar från sin vardag som hemsjukvårdsläkare. Jesper Poucette 
 
12.00-13-00  Lunch 
       
13.00–13.45  Normering och hjälp vid upphandlingar - säkerhetsaspekter.  

Hur löser vi Circle of Trust ?     Marcus Nohlberg 
 
13.45–14.30  Personuppgiftsansvaret och GDPR  Manolis Nymark 
 
14.40–15.00  Kaffe 
15.00–15.45  Aktuella rättsfrågor och lagstiftningsarbetet inkl. GDPR. Manolis Nymark
     
15.45–16.30  DI:s syn på GDPR och lagstiftningen  Magnus Bergström
  
16.30–17.15   EHR4CR – Vad har hänt sedan 2016 ?   Mats Sundgren 
 EHR4CR fast med en annan vinkel   Helén Seeman Lodding
     
18.15–19.00  Samling till middag, Baren i Restaurang Reveljen 
 
19.00 Gemensam middag, med underhållning  
 
Fredag 3 november (dag 2)  
08.00–08.55  Kaffe och smörgås för dem som inte övernattar på VGR Campus 
09.00–09.45  Blockchain i vården - Revolution eller evolution? Möjligheterna med transparens och 
spårbarhet     Andreas Johansson  
09.45–10.30  Det där med informationssäkerhet: - Utmaningar med att  
få till en fungerande informationssäkerhetskultur, när medarbetarna har  
fullt upp med att göra sitt jobb    Jonas Landgren 
       
10.30–11.00  Kaffe, traditionsenligt med Gustav Adolfs bakelse 
 
11.00–11.45  Informationsbehandling i system som inte bara är nationella –  
utom också är beroende av personuppgifts behandling i andra länder (GDPR)  – ett 
användarperspektiv.    Fredrik Linden 
11.45–12.30  Elektroniskt utlämnande. När kan vi lämna pappers världen? Lena Jönsson 
 
12.30–12.45  Avslutning 
12.45–           Lunch 
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KONFERENSFAKTA  
Anmälan på webbadress: www.sfmi.se / eller direkt via  https://dinkurs.se/DoL2017SFMI . 

Anmälningsplatsen är öppen från 20 juli till 17 oktober 2017, Lägre avgift för anmälan före den 15de 

september 2017 med 400 kronor – ANVÄND RABATTKODEN 400SFMI.  Anmälan är bindande. 

Upplysningar: 

Konferensen genomförs på VGR Campus, Nya Varvet, på Fredrik Bloms väg 25, 426 

71 Västra Frölunda i stora föreläsningssalen 1 trappa upp. 
 

Om anmälan görs före 15de september är deltagaravgiften densamma som tidigare år 2 950 kr för 

bägge dagarna (Rabatten medräknad). För enbart dag ett 2000 kr, för enbart dag två 1200 kr.  

Vid anmälan efter 15de september är deltagaravgiften är 3250 kr för bägge dagarna. För enbart dag 

ett 2250 kr, för enbart dag två 1350 kr.  Alla priser ex moms.  

 

Faktura sänds till den myndighetsadress som angivits i anmälan om inget annat uppgivits. Fakturering 

kommer att ske när anmälan är registrerad i registreringssystemet. 

Logi: För dem som inte ordnar logi på annat sätt är ett antal hotellrum, förhandsbokade på Campus 

Nya Varvet natten 1-2/11. För natten 2-3/11 är rum förhandsbokade. Pris för enkelrum 650 kr/natt 

exklusive moms (12 %) och dubbelrum 850 kr/natt exklusive moms (12 %). I priset ingår frukost. 

Bokningen görs på konferens@dockyardhotel.se eller 031- 857021.  Deltagarna bokar och betalar 

sina hotellrum själva. Vänligen uppge bokningskod: 204075.  

Obokade rum släpps 15/9, det går alltså inte att hänvisa till förhandsbokade rum efter 15/9. De som 

vill ha sin hotellräkning fakturerad e-postar faktureringsunderlag till vgrcampus@vgregion.se i god tid 

före ankomsten.  

Upplysningar: 

Ragnar Nordberg, tfn 0705 509151 eller  Lars Lindsköld, tfn, 0705 406520 

e-post: ragnar.nordberg@jmprd.se  e-post: lars.lindskold@vgregion.se  

 

 

Sista datum för anmälan 2017-10-17 
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