
SFMI	  Seminarium	  2012-‐09-‐10
Plats:	  	   Läkaresällskapet,	  Klara	  Östra	  kyrkogata	  10	  i	  Stockholm

Seminariet	  arrangeras	  av	  SFMIs	  arbetsgrupp	  ”Utvärdering”	  och	  kommer	  aC	  
behandla	  dels	  utvecklingen	  av	  eHälsoindikatorer,	  dels	  framtagning	  av	  nya	  
affärsmodeller

PROGRAM
Block	  1:	  eHälsoindikatorer	  (Moderator:	  Sabine	  Koch)

SFMI	  deltar	  i	  eC	  nordiskt	  samarbete	  som	  har	  för	  syHe	  aC	  utveckla	  eHälsoindikatorer.	  Samarbetet	  
genomförs	  med	  stöd	  av	  Nordiska	  Ministerrådet	  och	  i	  samarbete	  med	  OECD.	  Under	  seminariet	  kommer	  vi	  
aC	  rapportera	  genomfört	  och	  planerat	  arbetet	  inom	  projektet	  

13.00	  –	  13.10	   Välkommen	  och	   	   Sabine	  Koch,	  ordf	  SFMI
	   SFMIs	  roll	  i	  projektet

13.10	  –	  13.40	  	   Sveriges	  arbete	  kring	  eHälsoindikatorer	  Anna	  Adelöf,
	   Socialdepartementet	  och
	   Nordiska	  Ministerrådet
	   	   	  

13.40	  –	  14.10	   Ehälsa:	  Vem	  eHerfrågar	  uppgiHer
Presentation av SLIT-rapporten 	   Thomas	  Pehrsson,	  CeHis

14.10	  –	  14.40	   Hur	  har	  arbetet	  bedrivits	  hiVlls	  och
vilka	  frågor	  ansvarar	  vi	  för?	   Vivian	  Vimarlund,	  Linköpings	  
	   	   	   universitet	  och	  Jönköpings	  
	   	   	   handelshögskola	  (JIBS)

14.40	  –	  15.00	   Diskussion:	  
	   	   Hur	  kan	  SFMI	  medlemmar	  delta	  i	  arbetet?

15.00	  –	  15.30	   Kaffe	  



Block	  2:	  Affärsmodeller	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  (Moderator:	  Vivian	  Vimarlund)

IT-‐satsningar	  och	  i	  synnerhet	  eHälsotjänster	  har	  blivit	  allt	  vik_gare	  och	  en	  naturlig	  del	  i	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdens	  och	  socialtjänstens	  verksamhetsutveckling	  .	  Allt	  tyder	  på	  aC	  fram_dens	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdsmarknad	  i	  allt	  högre	  grad	  kommer	  aC	  domineras	  av	  tjänsteinnovatörer.	  Av	  särskild	  betydelse	  
kommer	  interorganisatoriska	  innova_oner	  och	  sociala	  innova_oner	  aC	  vara.	  De	  kommer	  dessutom	  aC	  ha	  
en	  avgörande	  betydelse	  för	  såväl	  näringslivets	  som	  hälso-‐	  och	  sjukvårdens	  utveckling.	  	  Vad	  vi	  kan	  lära	  oss	  
från	  den	  privata	  sektorn	  vad	  gäller	  betydelse	  av	  regler	  och	  lagar	  är	  därför	  en	  nyckelfråga	  för	  den	  fram_da	  
utvecklingen	  av	  eHälsoområdet	  .

15.30	  –	  15.45	   Varför	  kan	  vi	  inte	  utveckla	  effek_va 	   Vivian	  Vimarlund,	  LiU	  o	  JIBS
affärsmodeller	  inom	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdsområdet?	   	   	  

15.45	  –	  16.30	   Regelbördans	  ekonomiska	  effekter	  	   Prof	  Johan	  Eklund,
Hur	  kan	  regelgivning	  göras	  effek_vare?	   Entreprenörskapsforum

16.30	  –	  17.00	   Diskussion	   	  

17.00	  –	  18.00	  	   Mingel	  med	  Plltugg	  och	  eQersnack

Seminariet	  är	  kostnadsfriC,	  men	  vi	  vill	  aC	  du	  anmäler	  dig	  _ll	  vivian.vimarlund@liu.se	  senast	  den	  
6	  september	  om	  du	  vill	  komma.

Sprid	  gärna	  denna	  inbjudan!

Vänliga	  hälsningar	  
SFMI:s	  styrelse

	  


