
 
Vitalis programguide Almedalen 2018  
Programguiden är sammanställd av Hans Almvide, Konferensansvarig Vitalis 
 

1/7 2018 16:00 - 16:45  
Leva i 150 år? Snart verklighet… 
Dagens Nyheter, Bayer 
Strandvägen 4 - Dagens Nyheters tält 
VITALIS KOMMENTAR: Varför inte börja veckan med en utblick om varför eHälsa och 
välfärdsteknologi kommer att bli allt mer viktigt. 

 

1/7 2018 16:30 - 17:45  
Har landstingen gjort sitt? 
Kristdemokraterna 
Kronstallgränd 4 
VITALIS KOMMENTAR: Det är inte ovanligt att indelningen av vårt land i självstyrande landstings får 
skulden för att det inte går att införa effektiva eHälsolösningar. Är avskaffande av landstingen en 
lösning? 

 

2/7 2018 08:00 - 08:30  
Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem? 
Dagens Medicin Agenda, DI Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon, Sciety 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: Ofta ses digitala tjänster som en del av lösningen på vårdens 
tillgänglighetsproblem. Under senaste året så har det dock blivit en del kritik mot ”nätdoktorer”.  Är 
digitala tjänster bara rätt när de tas fram och förvaltas av landstingen eller finns det utrymme för 
andra? 

 

2/7 2018 08:00 - 09:00 
Vem vaktar våra data? Läget för fysiskt dataskydd i Sverige idag 
Uniper 
S:ta Katarinagatan 6 
VITALIS KOMMENTAR: Denna session är inte direkt riktad mot hälsa, vård eller omsorg, men visst 
kan man fråga sig hur det fysiska dataskyddet ser ut. 

 

2/7 2018 08:30 - 09:30 
Har landsting och regioner utvecklingskraft att framtidssäkra hälso- och sjukvården? 
Governo 
D24, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 
VITALIS KOMMENTAR: Denna programpunkt riktar inte in sig specifikt på eHälsa och digital 
transformation men dessa komponenter är troligen en viktig del av för framtiden hälso och sjukvård 

 

2/7 2018 08:30 - 10:30  
Resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 
Vinäger, restaurang, Hästgatan 4  
VITALIS KOMMENTAR: Hur säkerställer man att personalen inom vård och omsorg är motiverad och 
rustad att använda den nya digitala tekniken? Här ges en erfarenhetsåterkoppling.   
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2/7 2018 09:00 - 09:50  
Hållbar digitalisering – så förändras svensk sjukvård 
Dagens Medicin Agenda, Capio 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: En diskussion om vad som krävs för en hållbar digitalisering, hur det blir en 
del av befintligt ekosystem och hur man måste förändra organisation och arbetssätt 

 

2/7 2018 09:00 - 10:00 
Kan samverkan mellan brukare, närstående och personal förbättras med hjälp av digitalisering? 
Burlövs kommun, Sekoia 
Strandgatan 1  
VITALIS KOMMENTAR: Ett intressant exempel på digitalisering och välfärdsteknik som möjliggörare 
till förändrade arbetssätt 

 

2/7 2018 09:00 - 10:15 
AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? 
Statens medicinsk-etiska råd, Smer 
Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 
VITALIS KOMMENTAR: Det finns stora förhoppningar på AI och robotar, men vems ansvar är det om 
något går fel och hur blir det med datahantering och den personliga integriteten? 

 

2/7 2018 09:20 - 09:40  
Från människa till cyborg – förstår vi egentligen digitaliseringens konsekvenser? 
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, 
Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren 
East Sweden Arena - Strandvägen 4 
VITALIS KOMMENTAR: Kanske lite mer generellt och populistiskt, men med en god chans till att få 
med sig några bra citat att använda närmaste året. 

 

2/7 2018 09:30 - 10:00 (även 3/7 13.30-14.00) 
Framtidens digitaliserade vård 
Kantar Sifo 
Kantar Sifos tält - Hamnplan, H201 
VITALIS KOMMENTAR: Rubriken kanske inte ger en riktig bild av det förväntade innehållet. Här är 
troligen en redovisning av Medieakademins förtroendebarometer 2018 (genomförd av Kantar Sifo) 
som visar på fortsatt högt förtroende av svensk sjukvård, men minskat förtroende längre fram.. 

 

 

2/7 2018 09:50 - 10:40 
Att nyttja teknik i vårdprocessen för ökad säkerhet, effektivitet, fortbildning, kollegialt lärande 
Min Doktor 
Läkartidningens tält - Slottsterrassen 6 
VITALIS KOMMENTAR: Med påståendet att digitala vårdmöten ger ökad chans till kollegialt lärande 
så ges här en möjlighet ta del av hur detta kan göras då de medverkande berättar om hur digitalisering 
kan bidra till daglig fortbildning och en god arbetsmiljö. 
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2/7 2018 10:00 - 10:45 
De nya IT-brotten – hur ser de ut? 
Microsoft AB 
Pickit, våning 2 - Södra kyrkogatan 3  
VITALIS KOMMENTAR: Framtidens digitala eHälsotjänster är beroende av att vi har förtroende för att 
de är säkra. Här får vi höra hur rättsväsendet, myndigheter och IT-industrin samtalar om vikten av 
cybersäkerhet och digital brottslighet. 

 

2/7 2018 10:00 - 10:45  
Hur gynnar en sammanhållen digital vårdplattform patienten? 
Region Skåne - en del av Öresundshuset 
Öresundshuset - Hästgatan 1 
VITALIS KOMMENTAR: Lita inte på rubriken - Innehållet verkar större och bättre. Frågeställningar 
såsom ”Hänger vårdgivare och lagstiftning med? Vilken roll har nätläkarbesök mellan 
telefonrådgivning och fysiska läkarbesök? Hur påverkas läkemedelsförskrivningen, när till och med 
avancerad vård kan utföras i patientens hem?  

 

2/7 2018 10:00 - 11:45  
God och nära vård - hur skapar vi den tillsammans? 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), Region Gotland 
S:t Hansskolans aula (våning 2) - S:t Hansgatan 32 
VITALIS KOMMENTAR: Här ges möjligheten att möta utredningen Samordnad utveckling för god och 
nära vård (S2017:01) och ställa frågor kring det senaste delbetänkandet ”God och nära vård - En 
primärvårdsreform (SOU 2018:39)* 

 

2/7 2018 11:00 - 11:50  
Primärvården förändras – vart är vi på väg? 
Capio 
Rosas Café, S:t Hansgatan 22 
VITALIS KOMMENTAR: Panel med frågeställningar om digitala lösningar är hot eller en möjlighet för 
bättre kvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö samt vems ansvarar för genomförande och politiska 
prioriteringar. 

 

2/7 2018 11:00 - 11:55  
Bra men ineffektiv vård? Vad är bra och hur går vi från bra till bäst? 
Philips Healthcare, MedTech Magazine 
Stensalen - Gotlands museum, Strandgatan 14 
VITALIS KOMMENTAR: Den globala leverantören Philips har i sin Future Health Index-rapport tagit 
fram en modell för att mäta värdet i vården. Personal och medborgare har tillfrågats och 16 länder inkl 
Sverige har ingått. Ett panelsamtal följer om bla hur digital vårdteknik kan vara värdeskapande i 
Svensk sjukvård. 

 

2/7 2018 11:00 - 12:00  
Kan vi uppnå effektivare och mer jämlik hälsa genom egenvård? 
projektet Spetspatienter, Region Norrbotten 
Cramérgatan 8, trädgården 
VITALIS KOMMENTAR: Detta handlar primärt inte om eHälsa och digitalisering, men jag tror nog att 
det kommer upp i samtalet då det handlar om verktyg för kommunikation och utbildning. 
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2/7 2018 11:20 - 12:05  
Vad är en nöjd kund inom sjukvården och vad är det värt? 
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, 
Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren 
East Sweden Arena - Strandvägen 4 
VITALIS KOMMENTAR: Är digitala vårdcentraler vara en lösning på tillgängligheten och vad får det 
kosta? Här får du höra svaret ifrån SKL, akademin och politiken. 

 

2/7 2018 11:40 - 12:40 
Mycket behandling, men lite hälsa 
Dagens Medicin Agenda, Cerner 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: En diskussion om digitalisering kan utnyttjas till att förebygga sjukdom och 
samtidigt bidra till en mer hållbar hälso- och sjukvård. Inspel ifrån Intermountain healthcare - USA 

 

2/7 2018 12:00 - 13:00 
AI i vården – naiv utopi eller självklar framtid? 
Siemens Healthineers, MedTech Magazin 
Stensalen - Gotlands museum, Strandgatan 14 
VITALIS KOMMENTAR: Ett högnivåsamtal om möjligheterna med AI i vården.  

 

2/7 2018 12:15 - 13:15  
Klarar primärvården att ta emot nya patientgrupper – hur ska kompetensen garanteras? 
Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk 
Vid Stora Torget - Södra kyrkogatan 11 
VITALIS KOMMENTAR: Ett samtal som främst handlar om hur man skall kunna hantera en ökad 
patienttillströmning där digitalisering och kompetens troligen är ledande inslag. Panelen är inte så 
”eHälsotung” vilket kan ge nya perspektiv på digitaliseringen. 
 

2/7 2018 13:00 - 13:50 
Hur ska Sverige lyckas behålla en kvalitativ vård in i framtiden utan att kostnaderna drar iväg? 
PwC 
Hästgatan 9 
VITALIS KOMMENTAR: Frågeställningen ” Är digitaliseringen en möjliggörare?” riskerar att få svaret 
JA. Trots namnkunnig panel så riskerar vi här en rätt innehållsfattig diskussion. 

 

2/7 2018 13:00 - 14:00  
E-hälsodueller – AI, innovation och hälsodata 
eHälsomyndigheten 
Trädgården - Birgers Gränd 4 
VITALIS KOMMENTAR: Spännande rubrik – men duell? Mellan vilka? Massiv marknadsföring och en 
bra rubrik gör säkert denna punkt välbesökt ändå. 
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2/7 2018 13:00 - 14:00 
AI för hjärtat. Kan smarta algoritmer rädda hjärtan och eliminera vårdköer? 
Coala Life AB, Läkartidningen 
Slottsterrassen 6 
VITALIS KOMMENTAR: Kan kontinuerlig övervakning av ”friska människor” göra skillnad eller är det 
bara en innovatör av en patientprodukt som söker nya marknader? Är detta början på en ny teknik och 
attitydrevolution inom vården? Spännande. 

 

2/7 2018 13:30 - 14:30 
Så kan AI hjälpa läkare och patienter uppnå en bättre vård 
Vitalis, MedTech Magazine 
Stensalen - Gotlands museum, Strandgatan 14 
VITALIS KOMMENTAR: Ett samtal om vad som händer när kliniker tar ansvar för att ta fram de 
verktyg som krävs för att förbättra vårdutfallet? Vi inleder samtalet med att presenteras en AI och 
kommunikationslösning som nu används på över 40 kliniker och som gett kliniskt påvisbara resultat. 

 

2/7 2018 15:00 - 15:50  
Stjäla låna eller bara kopiera, ett samtal om äganderätt, mitt och ditt 
Industrin tar matchen, SLA, TMF, Skogsindustrierna  
Industriområdet - S:t Hansgatan 18F/Trappgränd 
VITALIS KOMMENTAR: Samtidigt som många efterfrågar innovation så har många eHälsolösningar 
som tagits fram i Sverige kopierats av andra, många gånger av myndigheter eller av myndigheter 
kontrollerade organisationer. Här kan vi höra hur andra branscher resonerar om äganderätt. 

 

2/7 2018 15:30 - 16:10  
Hur kan patientdriven utveckling av egenvården bidra till bättre hälsa, sjukvård och forskning? 
Elsa 
Hälsodalen, Lokal: Skafferiet - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR:ER: Många digitala initiativ pågår runt egenvård. Kan detta ge någon nytta för 
någon annan än patienten? Panelen ger här sin syn på hur forskning och sjukvård kan gynnas.   

 

2/7 2018 16:00 - 16:55  
Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag? 
EY 
Kopparsalen - Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 
VITALIS KOMMENTAR: Presentation av antal lösningar med bevisade effekter som finns redan i dag. 
Med efterföljande paneldiskussion med frågor som ”Har vården råd att vara mindre mottaglig för 
moderna lösningar än andra branscher?  Vilka beslut måste fattas för att få en snabbare utveckling?”  

 

2/7 2018 16:00 - 17:00 
Vem äger information om din kropp? Framtidens hälsa vs den personliga integriteten 
Stockholms Handelskammare, Bayer Sverige 
Lojsta 2 - Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 
VITALIS KOMMENTAR: Viktig diskussion om möjligheter och etik.  
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2/7 2018 16:30 - 17:20  
Är vårdcentralens tid förbi? Så kan digitalisering leda till en mer individanpassad vård 
KRY 
Läkartidningens tält - Slottsterrassen 6 
VITALIS KOMMENTAR: Vad händer om vi låter patienten / vårdleverantören själva bestämma vilken 
vård som skall erbjudas och vilka är möjligheterna utifrån ett tekniskt och samhällsekonomiskt 
perspektiv? 
 

 

2/7 2018 17:45 - 18:30  
AI tar över vården och drivs av de globala teknologijättarna – hur säkrar staten jämlikhet? 
Accenture 
Vinäger, restaurang, Hästgatan 4 
VITALIS KOMMENTAR: Vad blir statens och ansvar för jämlikhet när de globala teknikjättarna börjar 
leverera AI-vårdlösningar? Hur ser det ut i omvärlden och vad säger aktuell forskning? 
 

 

3/7 2018 08:00 - 08:30  
Vem betalar utvecklingen av digital hälsa - vården eller allmänheten? 
Dagens Medicin Agenda, Medeon, Smile incubator, HealthCap, Sciety 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: Hur gör man vården till en bättre mottagare för de digitala innovationer som 
efterfrågas av allt fler och hur skall vården hantera de patienter som själva nyttjar egna digitala 
tjänster. 

 

3/7 2018 08:00 - 09:00  
Nära vård på nya sätt – unika förutsättningar skapar nya lösningar 
Region Norrbotten 
Norrbottensarenan -  Cramérgatan 8, trädgården 
VITALIS KOMMENTAR: Hur kan Norrbotten gå ifrån en föråldrad hälso- och sjukvårdsstruktur till en 
som matchar dagens förväntningar och behov? Norrbottens demografiska försprång och långa 
avstånd har tvingat dem att tänka nytt och söka nya lösningar. 

 

3/7 2018 08:00 - 09:00 (frukost ifrån 07.45) 
Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären 
Dagens Samhälle, Dagens Samhälle Insikt, Sveriges Offentliga Inköpare SOI, SKL Kommentus 
Restaurang Kitchen and Table - Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 
VITALIS KOMMENTAR: Än verkar inte så många upphandlare och leverantörer av digitala lösningar 
veta hur en inköpscentral kan påverka dem. Jag tror detta är värt att bevaka, främst för inom området 
välfärdsteknologi och patientnära lösningar. 

 

3/7 2018 08:00 - 09:15 (frukost ifrån 07.30) 
Vårdsnack - Hur kan digitalisering gagna patienter, hälso- och sjukvården och samhälle 
Novartis Sverige AB 
Birgers Gränd 4 
VITALIS KOMMENTAR: Vad händer i omvärlden och hur kan Sverige komma ikapp och förbi för att 
nå vår vision om att vara bäst i världen att utnyttja eHälsans möjligheter 2025? 
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3/7 2018 08:30 - 09:00  
Vård i förändring med digitalisering som drivkraft 
Inera 
Häggska huset - Södra kyrkogatan 11 
VITALIS KOMMENTAR: Inera ger en utblick om möjligheter, förväntningar och hinder för leverans av 
digitala vårdtjänster. 

 

3/7 2018 08:40 - 09:30  
Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården? 
ovanför Skeppsbron - Slottsterrassen 6  
VITALIS KOMMENTAR: Här vi höra vad användarna egentligen tycker om sina IT-stöd och hur de 
kan bli bättre, eller som de själva utrycker det ” Seminariet tar avstamp i berättelser från medlemmar 
av Sveriges yngre läkares förening, SYLF, som i början av året uppmanades dela med sig av sina 
mest ofräscha exempel sett till användarvänlighet i vårdens IT-system. Hur kan vårdens IT-system bli 
bättre i avseende att hjälpa istället för att stjälpa?” 

 

3/7 2018 09:00 - 09:35  
Cybersäkerhet vår tids snabbast växande kompetensutmaning? 
Industrin tar matchen, Teknikföretagen, Säkerhets- och försvarsföretagen 
Industriområdet - S:t Hansgatan 18F/Trappgränd 
VITALIS KOMMENTAR: När sprids information pga av intrång och kan några av de systemstopp som 
varit de senaste åren varit beroende på intrång? Utan kompetens om Cybersäkerhet så vet vi inte, och 
kommer kanske heller inte att kunna skydda oss. Angeläget ämne och här kanske vi kan lära oss över 
domängränserna. 

 

3/7 2018 09:00 - 09:40  
Hur kan digital hemsjukvård korta vårdköerna? 
Tieto 
Innergården -  Korsgatan 6, Hotell Stenugnen 
VITALIS KOMMENTAR: Rubrik och beskrivningen utlovar kortare vårdköer genom användande av 
digitala lösningar. Om detta kan redovisas under seminariet så ges en bra grund för att snabba på 
arbetet. 

 

3/7 2018 09:00 - 09:45  
Den närmsta nära vården är egenvården – hur kan digitalisering och egen drivkraft förändra vården? 
Telia, AbbVie 
Rosenhill - S:t Hansgatan 9 
VITALIS KOMMENTAR: Digitalisering är en viktigt katalysator för Egenvård och Nära vård. Här är 
frågeställningen ”Hur skapar vi hållbarhet som möjliggör att individens drivkraft överlever eldsjälens 
projektarbete i vården” 
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3/7 2018 09:00 - 09:45  
Hur kan artificiell intelligens bidra till samordning och kontinuitet för individen? 
Governo 
E31 - E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 
VITALIS KOMMENTAR: Namnstark panel, men som till stor del inte är AI-experter och då AI är lite av 
en hype just nu så tror jag därför att man skall se denna beskrivning som ett sätt att dra det lite längre 
utan att egentligen behöva redovisa vad det egentligen som är AI.  ”AI används allt mer för att skapa 
en individualiserad hälso- och sjukvård. Nästa steg är att dra nytta av kraften i AI för samordning och 
kontinuitet runt patienter som har omfattande och kontinuerliga vårdbehov. Hur ser behoven ut och 
vilka möjligheter kan AI bidra med?” 

 

3/7 2018 09:00 - 10:00  
Cyber security and AI 
American Chamber of Commerse – MCI 
Erlanska rummet - Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 
VITALIS KOMMENTAR: Denna session är inte direkt vård, omsorg eller patientinriktad. Dock är den 
intressant för den säkerhetsengagerade då frågeställningen är om AI är ett hot eller en möjlighet när 
det gäller dataintrång.  

 

3/7 2018 09:45 - 10:15  
Effektiv vård med nya patientströmmar – vilka krav ställer det på digitaliseringen? 
Inera 
Häggska huset - Södra kyrkogatan 11 
VITALIS KOMMENTAR: Anna Nergårdh, särskild utredare och överläkare samt Göran Stiernstedt, 
särskild utredare och läkare är några av deltagarna i panelen som diskuterar vilka krav deras 
utredningar ställer på digitala stöd. 

 

3/7 2018 09:50 - 10:40  
Effektivare primärvård med ny teknik 
Svenska Distriktsläkarföreningen 
Läkartidningens lokal - Slottsterrassen 6 
VITALIS KOMMENTAR: Härligt att klinikerna visar att de är teknikkramare till förmån för en bättre och 
effektivare vård. ”Vården står inför utmaningar kring bemanning och en kommande demografisk 
puckel. Primärvården är den billigaste och bästa basen och nya tekniker måste utnyttjas maximalt för 
att utveckla den till att bli mer effektiv, attraktiv och patientsäker. Distriktsläkarföreningen har samlat en 
rad exempel på ny teknikanpassning och bjuder in till samtal om nuläget och vägen framåt.” 

 

 

3/7 2018 09:50 - 10:30  
Varför saknas det gemensam standard för vårdinformation i Sverige? 
Tieto 
Innergården - Korsgatan 6, Hotell Stenugnen 
VITALIS KOMMENTAR: Det saknas ju inte standards så varför används de inte? Frågeställningen är 
inte ny, men vi har kanske kommit längre i vår förståelse just i år? Jag vet att några i panelen har 
förslag på hur vi skall göra. Du som planerar att bli sjukvårdsminister i vår nästa regering skall absolut 
deltaga här. 
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3/7 2018 10:00 - 10:45  
Digitalt ledarskap behövs inom vården – men hur gör man? 
Offentliga Affärer, Acceptus 
Offentliga Affärers seminaretält - Strandvägen 4 
VITALIS KOMMENTAR: Ett samtal om erfarenheter från implementering av nya digitala lösningar och 
verksamhetsnära utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. 

 

3/7 2018 10:00 - 11:00  
Digitala lösningar för jämlik vård och frigjorda resurser 
Sirona Health Solutions 
Asunden - Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 
VITALIS KOMMENTAR: Lite oklar beskrivning, men eHälsotung panel. ”Genom att ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter kan vi flytta vården närmare patienten, korta vårdköer på fysiska 
vårdenheter och allokera resurser samt spetskompetens till hela landet på lika villkor. Hur kan de 
digitala utmaningarna överkommas utan att hejda möjligheterna?” 

 

3/7 2018 10:40 - 11:10  
Rätt diagnos genom artificiell intelligens? 
Tieto 
Innergården - Korsgatan 6, Hotell Stenugnen 
VITALIS KOMMENTAR: Intressant frågeställning, men jag har svårt att se att den föreslagna panelen 
i stort kan komma med annat än gissningar och förhoppningar om vad som är möjligt med AI. 

 

3/7 2018 11:00 - 11:50  
Nationell reform för en god, nära och trygg vård 
Sveriges läkarförbund 
Slottsterrassen 6 
VITALIS KOMMENTAR: Annika Strandhäll, socialminister och Camilla Waltersson Grönwall, 
sjukvårdspolitisk talesperson ifrån Moderaterna i panelen. Kanske inte samma digitaliseringsfokus 
som en del andra Nära Vård sessioner, men å andra sidan så kan här finnas en chans att träffa en del 
andra människor som inte är lika eHälsofrälsta än. 

 

3/7 2018 11:15 - 12:00  
Så revolutionerar svenska start-ups vården 
Tieto 
Innergården - Korsgatan 6, Hotell Stenugnen 
VITALIS KOMMENTAR: Här presenteras TIETO några start-upbolag och lyfter frågan om det behövs 
ett ”AI inkubatorsprogram för start-ups som tillsammans med den offentliga sektorn skapar nya AI-
lösningar inom digital hälsa och sjukvård?”   

 

 

3/7 2018 11:30 - 12:20  
Patientsäkerhet vs integritet i utvecklingen av hälso- och sjukvården? 
KPMG 
Novgorodgränd 1  
VITALIS KOMMENTAR: Vi känner igen konflikten som beskrivs i rubriken ”Sätter rädslan för 
integritetskränkning käppar i hjulet för att nå målet om världens bästa e-hälsa år 2025?” 
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3/7 2018 11:45 - 12:15  
Dialog för att mötas vid offentlig upphandling – vem får prata med vem – när och hur? 
Upphandlingsmyndigheten 
Rollspelsseminarium i tält med sitt- och ståplatser - Hästgatan 12 
VITALIS KOMMENTAR: Ett ”måste” seminarier för alla som jobbar med upphandling, direkt eller 
indirekt. Det finns så många myter om dialog under upphandling och här kan kanske en del av dessa 
slås hål på. 

 

3/7 2018 12:45 - 13:45  
Rätt information om patienten – det är verkligen inte raketforskning längre 
InterSystems, Capgemini 
Digidalen - Rigagränd 1 
VITALIS KOMMENTAR: Här efterfrågas ” hur ser agendan ut på nationell nivå?”, dock utan nationella 
företrädare i panelen. Svårt att förutspå innehållet av den givna beskrivningen. 

 

 

3/7 2018 13:00 - 13:50  
Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs – hur kombinerar vi digital och fysisk vård?  
Capio 
Rosas Café, S:t Hansgatan 22  
VITALIS KOMMENTAR: Capio berättar hur de kombinerat digitala vårdmöten med fysiska. En 
framtidspaning utlovas. 

 

 

3/7 2018 13:00 - 14:00 (lunch ifrån 12.30) 
Moderna Policies inom hälsa, omsorg och vård. 
Stiftelsen Leading Health Care  
Precis bredvid Donners uteservering - Hästgatan 2 
VITALIS KOMMENTAR: Leading Health Care tar ”en titt in i vad vårddebatten borde handla om” 
 
 

3/7 2018 13:00 - 14:30  
Är vi smarta nog för AI? 
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF 
Lojsta 2 - Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 
VITALIS KOMMENTAR: Möt roboten Elsa, Prästen och doktorn i fysik Sara mfl i ett samtal om 
”Vården, jobben, transporterna, bankerna och oss själva. Artificiell intelligens, AI, är på väg in i alla 
samhällssektorer. Utvecklingen av självlärande maskiner går fort just nu. Men vilka risker tar vi? Och 
vilka möjligheter får vi? vilka kommer att ha makt över utvecklingen?” 

 

3/7 2018 13:10 - 14:10  
Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi? 
Dagens Medicin Agenda, Akademiska Sjukhuset, AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Cambio 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: ”Det pratas mycket om delaktighet och medskapande mellan patienter, 
närstående och vårdens medarbetare. Konkreta exempel presenteras av representanter från 
Akademiska sjukhuset och industrin. Därefter följer en diskussion om vad som behövs om vi skall 
lyckas skapa förutsättningar för den delaktiga patienten i närtid.” 
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3/7 2018 13:15 - 14:00  
Robotar i socialtjänsten och AI i skolan – hur ska kommunerna digitaliseras? 
Inera 
Häggska huset - Södra kyrkogatan 
VITALIS KOMMENTAR: Inera leder ett samtal hur kommunerna nu kan vara med i ”samverkan” kring 
e-hälsoutveckling. 

 

3/7 2018 13:15 - 14:45  
Framtidens välfärdstjänster år 2030 - hur kommer vi att konsumera utbildning, sjukvård och säkerhet? 
Cartina 
Vall - Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 
VITALIS KOMMENTAR: I en tid då de flesta inte ser längre än till valdagen så erbjuds här en 
möjlighet till en interaktiv framtidsspaning.  

 

2/7 2018 13.30-14.00   (även 2/7 09:30 - 10:00) 
Framtidens digitaliserade vård 
Kantar Sifo 
Kantar Sifos tält - Hamnplan, H201 
VITALIS KOMMENTAR: Rubriken kanske inte ger en riktig bild av det förväntade innehållet. Här är 
troligen en redovisning av Medieakademins förtroendebarometer 2018 (genomförd av Kantar Sifo) 
som visar på högt förtroende av svensk sjukvård, men minskad förtroende för den svenska vården. 

 

 

3/7 2018 13:30 - 14:30  
Can a population health management strategy from the US be applied in Sweden? 
Cerner 
Takterrassen - Donnerska huset, Donners plats 1 
VITALIS KOMMENTAR: Intermountain Healthcare presenterar hur de infört värdebaserad vård, 
användning av telemedicin, patientengagemang och finansiella incitament baserade på vårdkvalitet 
istället för volym. Panelen resonerar om vi har något att lära av detta i Sverige för en mer hållbar 
sjukvård. 

 

 

3/7 2018 14:30 - 15:20  
Digitaliseringen, vården och medborgaren – är de på väg åt samma håll? 
PwC 
Hästgatan 9 
VITALIS KOMMENTAR: PwC har under våren undersökts hur medborgarnas inställning till 
digitalisering inom vården förändrats sedan 2015 och rapporten "Digitala doktorn kan komma". Med 
utgångspunkt i rapporten diskuteras hur offentlig sektor ska kunna leva upp till de förväntningar som 
medborgare har. 
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3/7 2018 14:40 - 15:30  
Den nya vårdkedjan - vem gör vad när digitaliseringen slagit igenom? 
Dagens Medicin Agenda, Kronans Apotek 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: Fler ställen att söka vård på och en ny samlad läkemedelslista ger nya 
utmaningar. Det som först låter enkelt skapar helt nya frågor såsom Vem skall patienten kontakta för 
att få stöd och hur ersätts dessa kontakter? Många intressanta frågeställningar för panelen att lyfta. 

 

3/7 2018 14:45 - 15:30  
Digitalisering på den politiska agendan 
Inera 
Häggska huset - Södra kyrkogatan 11 
VITALIS KOMMENTAR: Inera har här bjudit in politiska representanter från sina ägare för att de skall 
ge sin syn på hur de ser på Digitaliseringens möjlighet att lösa våra välfärdsproblem. 

 

3/7 2018 14:45 - 15:45  
Hur kan digitalisering bidra till en mer bärkraftig sjukvård? 
Cerner 
Takterrassen - Donnerska huset, Donners plats 1 
VITALIS KOMMENTAR: En panel utan politiska företrädare samtalar om” Hur kan digitalisering och 
verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården bidra till god hälsa hos invånarna? En diskussion 
hur vi tillsammans, och med digitaliseringens hjälp, kan bidra till en långsiktigt hållbar hälso- och 
sjukvård.” 

 

 

3/7 2018 15:00 - 19:00  
Nycklarna till en framgångsrik digitalisering av vården 
Acando 
Specksrum 5 
VITALIS KOMMENTAR: Acando bjuder på mingel och miniseminarier om hur man kan göra för att 
lyckas med digitaliseringen inom vården 

 

3/7 2018 15:30 - 16:20  
Hur skapar vi ökat patientinflytande genom digitala plattformar?. 
Doctrin 
Innergården - Rosas Café, S:t Hansgatan 22 
VITALIS KOMMENTAR: Några hälsoentreprenörer och barn- och äldrelandstingsrådet ifrån SLL 
samtalar om patientkraft. 
 
 

3/7 2018 15:30 - 17:00  
Nära liv, nära vård i ett raplext samhälle - hur får vi det att funka i en alltmer digital vardag? 
Sveriges Arbetsterapeuter, Kairos Future 
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen 
VITALIS KOMMENTAR: Trenden är att patienterna och äldre skall vara kvar i sina hem. ” Ny teknik 
och nya organisatoriska lösningar gör att vård, omsorg, handel och annan service flyttar in. Men flyttar 
det närmre individen? I seminariet fokuserar vi på såväl inspiration som interaktion på vad den 
förändrade kontexten innebär.” 
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3/7 2018 16:15 - 17:00  
AI – ett hot eller lösningen på vårdköer och bemanningsbrist i vården? 
Microsoft AB 
Pickit, våning 2 - Södra kyrkogatan 3 
VITALIS KOMMENTAR: En AI-rubrik där det dock är lite oklart vilket utrymme just AI kommer att få i 
samtalet. Frågeställningen i beskrivningen om hur vi skulle kunna använda våra kvalitetsregister 
passar dock panelen väl då denna fråga handlar om politik och förändrad lagstiftning.  
 

3/7 2018 16:45 - 17:45  
AI-stöd ger mer tid att rädda liv 
Capgemini 
Digidalen - Rigagränd 1 
VITALIS KOMMENTAR: Presentation av ett pågående initiativ på Linköpings universitetssjukhus där 
man undersöker möjligheterna att med datorns hjälp både spara tid i de multidisciplinära 
konferenserna och öka träffsäkerheten i diagnoser. Efter detta följer en diskussion om möjligheterna 
med AI-baserade beslutsstöd och vad som behöver göras för att vi ska kunna använda dem i 
praktiken. 

 

3/7 2018 17:00 - 17:30  
Framtida vårdinformationsmiljöer – vad händer? 
Inera 
Häggska huset - Södra kyrkogatan 11 
VITALIS KOMMENTAR: ”Alla Landsting och Regioner är djupt engagerade i upphandling, utveckling 
och införande av nya vårdinformationsstöd. Samtidigt är vården under förändring då många nya 
aktörer snabbt etablerar sig och erbjuder nya e-tjänster direkt till invånarna. Var ligger de största 
utmaningarna? Hur undviks att resultatet cementerar organisatoriska stuprör?” 
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4/7 2018 08:00 - 08:30  
Vem ska äga och använda hälsodatan? 
Dagens Medicin Agenda, DI Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon, Sciety 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: Digitala tjänster genererar otroliga mängder med data, men vem har rätt att 
använda den och hur vill medborgarna att den används? 

 

Hur mår vården när patienten flyttar hem? 
Swedish Medtech 
Hälsodalen, lokal: Fysiken - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR: ”Idag kan vård och omsorg bättre anpassas efter patientens behov och ges 
där patienten mår bäst. Det kan vara i hemmet eller på arbetet. Men är vården redo att släppa taget? 
Kan och vill vården arbeta på detta sätt? Kan vården hantera att patienter och anhöriga involveras 
tydligare i behandlingen?” 

 

4/7 2018 09:00 - 09:45  
Hur rustar vi vårdverksamheten för den digitala omställning som krävs för att klara framtidens behov 
Region Uppsala 
Uppsala växer - Donners plats 6 
VITALIS KOMMENTAR: Region Uppsala berättar om hur E-tjänstelyftet som omfattar både utbildning 
och inrättande av stödjande strukturer för en ökad införandetakt och användning av befintliga och nya 
e-tjänster och system. Både chefer och medarbetare har engagerats och 100 talet e-tjänstecoacher/e-
tjänstsamordnare har diplomerats. 

 

4/7 2018 09:00 - 09:50  
Från digitala vårdgivare till vårdgivare med digitala verktyg 
Doctrin 
Innergården - Rosas Café, S:t Hansgatan 22 
VITALIS KOMMENTAR: ”Debatten kring digitalisering av vården tenderar att fokusera på "nätläkare", 
snarare än vilka möjligheter digitala verktyg kan innebära för befintliga vårdgivare. I detta samtal vill vi 
lyfta blicken, inspireras av hur vårdaktörer världen över använder sig av digitalisering och samtala 
kring vad som krävs för att Sverige ska nå e-hälsovisionen år 2025.” 

 

4/7 2018 09:00 - 09:50  
Så ska den digitala vården skötas 
Dagens Medicin Agenda, Min Doktor 
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 
VITALIS KOMMENTAR: Min Doktor presenterar sin bild om vilka krav som bör ställas på digitala 
vårdgivare. 

 

4/7 2018 09:00 - 09:50  
AI är människans nya bästa vän. Revolutionen har börjat!  
PwC 
Hästgatan 9 
VITALIS KOMMENTAR: Ett samtal om etiska betänkligheter och vilka kompetenser som kommer att 
krävas för att dra nyttan av de framtida AI-lösningarna. 
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4/7 2018 09:30 - 10:35  
Hur mår patienten när vården flyttar hem? 
Swedish Medtech  
Hälsodalen, lokal: Fysiken - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR:”Hur ser patienternas förväntningar och krav på vården ut och hur riggar 
vården i sin tur sig för denna utveckling?” 

 

4/7 2018 10:30 - 12:00  
Digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden 
Forum för Health Policy 
Hälsodalen, lokal Labbet - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR: ”Visionerna om hur digitaliseringen kan transformera hälsa, vård och omsorg 
är storslagna men verkligheten hänger inte med. Andra branscher ligger i framkant - vad kan vi lära av 
dem? Och vad händer med vårdsystemet när invånarna tar saken i egna händer?” 

 

 

4/7 2018 10:40 - 12:30  
Är vården redo att släppa sargen? 
Swedish Medtech 
Hälsodalen, lokal: Fysiken - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR: Låt dig inte luras av en dålig rubrik. Här får vi möta några företrädare ifrån 
verksamheter som påbörjat digitaliseringen med förträffliga resultat. Lär dig om hur andra lyckats 
införa ny teknik och nya arbetssätt? 

 

4/7 2018 12:30 - 13:30  
Artificiell intelligens - din nya doktor? 
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne. 
Hästgatan 13 
VITALIS KOMMENTAR: Här är ett panelsamtal om nyttan och risken med AI. Det inleds med två 
exempel på hur AI används inom forskning och på klinik redan idag. Det som skiljer denna panel ifrån 
många andra AI-paneler är att det är stor klinisk tyngd här. 

 

4/7 2018 13:00 - 13:30  
Vem tar taktpinnen för att skapa digital förändring av vård och omsorg? 
Swedish Medtech 
Hälsodalen, lokal: Fysiken - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR: ”Den medicintekniska industrin vill bidra med effektiva lösningar, men hur 
skapar vi ett fungerande eko-system där vården nyttjar de möjligheter som finns att erbjuda? De 
organisatoriska gränserna måste få mindre inflytande, vem knyter ihop säcken och pekar ut 
riktningen?” 

 

4/7 2018 13:00 - 13:40  
Digitala vårdmöten ökar tillgången vård för äldre - men politik hotar begränsa möjligheterna. 
Min Doktor 
Äldreforum - Strandvägen, H538 
VITALIS KOMMENTAR: Min Doktor använder Almedalen som plattform för att utbilda politiker och 
redovisar här att en stor del av 65-75 åringar föredrar digitala vårdbesök. 
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4/7 2018 13:30 - 14:00  
Vården har mängder med data – varför används den inte? 
Swedish Medtech 
Hälsodalen, lokal: Fysiken - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR: ”Data är grunden för den individanpassade hälso- och sjukvården. Datan 
kan rätt använd bland annat hjälpa vården att hitta riskpatienter för till exempel stroke och andra 
livshotande sjukdomstillstånd. Har vården rätt att inte använda denna information när det är patienten 
som blir lidande?” 

 

E-hälsans ekosystem – ett onödigt modeord eller nödvändig motor? 
CompuGroup, Cambio, CGI Sverige, InterSystems 
Häggska Huset - Södra kyrkogatan 11 
VITALIS KOMMENTAR: Många landsting och regioner planerar för IT-systembyten och kommunerna 
inför allt fler välfärdstekniklösningar. Hur säkerställs att dessa framtida lösningar ger förutsättningar för 
en effektiv digitalisering? Här har några leverantörer tagit initiativ till ett samtal tillsammans med 
vårdens företrädare om hur ett ekosystem bör fungera. 

 

4/7 2018 14:30 - 15:00  
Varför möter inte vårdpersonalen patienten? 
Swedish Medtech 
Hälsodalen, lokal: Fysiken - S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
VITALIS KOMMENTAR: ” Sverige är ett av världens läkartätaste länder och detsamma gäller 
sjuksköterskorna. Hur kommer det sig då att vi gång på gång får rapporter om långa vårdköer, 
avdelningar som tvingas stänga på grund av personalbrist och personal som drabbas av 
utmattningsdepression?” 

 

4/7 2018 14:30 - 15:30 
Vem tar ansvar för en naiv digitalisering? 
Mittuniversitetet 
B51 - B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 
VITALIS KOMMENTAR: Mittuniversitet gräver lite i digitaliseringens historia och tar hjälp av 
forskningen. ” Digitalisering beskrivs ofta som något både nödvändigt och oundvikligt som vi passivt 
skall förhålla oss till. Med det förhållningssättet förlorar vi förmågan att granska digitaliseringen”. Här 
finns också redovisning av regeringens ”dolda makthavare/rådgivare” sedan 20 år. 

 

4/7 2018 15:00 - 15:55  
Förebyggande hälsa - en ny marknad eller nästa stora politiska reformområde? 
Swelife 
Innergård, ingång mellan hotellet och annexet, porten vid planket - Korsgatan 6, Hotell Stenugnen 
VITALIS KOMMENTAR: Vid en första anblick så kanske inte ehälsokopplingen är så tydlig, men när 
man ser att samarbetspartners är en hel rad med ehälsobolag så anar man att teknikutvecklingen och 
digitaliseringen är drivande här. 

 

4/7 2018 15:00 - 16:00  
Hur mår e-hälsan? 
Designvetenskaper, Lunds universitet 
Hästgatan 13 
VITALIS KOMMENTAR: Lund och Skåne hjälper oss att ta tempen på e-hälsan och blickar framåt åt 
nya möjligheter och vilka hinder som behöver röjas undan på vägen. 
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http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53277
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54320
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52042


 

 

4/7 2018 15:30 - 16:00  
Innovation – digitala hjälpmedel för äldre 
1.6 miljonerklubben - ideell kvinnohälsoorganisation, MediRätt 
Sigrid, fartyg 
VITALIS KOMMENTAR: ” Det är positivt att fler får behandling längre upp i åldrarna men det finns 
också negativa konsekvenser. Risken för feldosering och biverkningar ökar om fler läkemedel tas 
samtidigt.” Medicinteknikbolaget MediRätt ger ett exempel på lösning. 
 

4/7 2018 15:30 - 16:15  
God äldreomsorg i framtiden – hur når vi dit?  
Lunds kommun - en del av Öresundshuset 
Öresundshuset - Hästgatan 1 
VITALIS KOMMENTAR: Lunds kommun och Region Skåne leder ett samtal om hur digitalisering och 
användning av välfärdsteknologi samt ökad samverkan med region och kommun möjliggör mänskliga 
möten. Diskussionen handlar om vad god äldreomsorg är nu och i framtiden och hur man skall nå dit. 

 

4/7 2018 16:15 - 17:15  
Svenskar vill ha vård med video – och miljarder kan sparas in 
Cisco 
Digidalen - Rigagränd 1 
VITALIS KOMMENTAR: ”De digitala vårdgivarna växer så det knakar och en färsk undersökning visar 
att de flesta svenskar vill möta vården digitalt i första hand. Analyser visar hur man kan spara många 
miljarder genom att göra fler vårdmöten digitala. Varför utnyttjas inte teknikens möjligheter med digital 
vård bättre?” 

 

  

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51389
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51941
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54703


5/7 2018 09:00 - 10:15  
Kan landstingen konkurrera med nätläkarjättarna? 
Visiba Care 
Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 
VITALIS KOMMENTAR: Visiba Care erbjuder en teknikplattform för den som kunna erbjuda 
videomöten till sina kunder/patienter 

 

Nätläkare - gökunge eller just vad vården behöver? 
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50875 
Dagens Samhälle 
Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland - Cramérgatan, H305 
VITALIS KOMMENTAR: ” Debatten om den växande nätläkarbranschen har varit het under våren och 
åsikterna går isär. Är nätläkarna en dyr risk för patientsäkerheten, eller ett fiffigt sätt att digitalisera 
vården och ge utrymme för mer vård åt fler?” 

 

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53306
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50875

