
Nedan följer en sammanställning på ett antal programpunkter i Almedalen2019programmet som har 

ett tydligt eHälso och framtida vård perspektiv med koppling till digitalisering. Sammanställningen skall 

inte ses som en komplett guide då ett flertal punkter ur programmet är utelämnande pga av bland 

annat bristfällig beskrivning av innehåll, syfte och eller deltagare. Kommentarerna är tänkta som ett 

stöd för varför programpunkten är vald.  Kommentarerna är gjorda utifrån personlig kännedom och 

inga kommersiella eller andra hänsyn är gjorda skall. Arrangörens fullständiga beskrivning nås genom 

att klicka på programlänkarna. 

 

30 juni 

Hur skapar vi säker, kvalitativ och effektiv offentlig it-infrastruktur? 

Arrangör: Piratpartiet 
15:30 - 16:30 ,  E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E30, en trappa upp  

HANS KOMMENTAR: Ofta lyfts Estland som ett föregångsexempel när det gäller infrastruktur för 

myndigheter samt eHälsa. Det som främst då menas är X-road som även Finland börjat använda och 

som ger möjlighet att kommunicera över landsgränserna.  Här kan du lära dig mer om detta ifrån 

Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) som är startat av Finland och Estland. 

En nära vård ur befolkningens behov – hur skapar vi det? 

Arrangör: Vårdförbundet 

16:00 - 16:45 , Strandgatan 19 , TCO-landet 

HANS KOMMENTAR: Årets vårdchef 2018 berättar om den resan han har gjort med Boxholms 

vårdcentral, ett av de mer kända Nära vård exemplen. 

 

1 juli 

Vision e-hälsa – snart världsbäst eller? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park, Frisq 

08:00 - 08:30 , Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Hur långt har vi kommit när det gäller Visionen? Lever den? Här finns det 

potential till löften om återuppväckande som kan vara värt att bevaka. 

 

Framtidens sjukvård är redan här 

Arrangör: Governo, SAS Institute 

08:30 - 09:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 , Sal B51 

HANS KOMMENTAR: Här ges exempel hur AI används i praktiken på Cleveland Clinic, en av 

världens mest prestigefyllda vårdgivare. Ger det utlovad nytta och gör detta att Cleveland levererar 

bättre, mer tillgänglig och billigare vård än vad vi får till här i Sverige? 

 

Från innovation till integration – hur skapas en digifysisk sjukvård med patienten i centrum? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Capio 

09:00 - 09:50 , Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Vad krävs av organisationen för att möjliggöra den nytta som nya digitala 

verktyg och tjänster kan ge och hur skall detta ersättas? 

Miljardsatsning på vårdinformationsstöd – är vi redo för en digital revolution? 

Arrangör: Sirona AB 

09:30 - 10:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, B25 

HANS KOMMENTAR: Införande av nya vårdinformationssystem och Nära vård ställs emot 

lagstiftningens begränsningar och den allt mer fragmenterade vårdinformationen som uppstår genom 

ett utökat utbud av digitala tjänster.  
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Nätläkare i primärvården – ett hot eller en möjlighet för patienter med kroniska sjukdomar? 

Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk 

09:30 - 10:15 , Södra kyrkogatan 11 - Vid Stora Torget 

HANS KOMMENTARER: Är konsultation på distans ett hot eller en möjlighet i vården av patienter 

med kroniska sjukdomar, som typ 2-diabetes. Och har den offentliga sjukvården något att lära av de 

privata nätläkarna? 

Förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan 

Arrangör: eHälsomyndigheten 

09:50 - 10:40 , Slottsterrassen 6 , Läkartidningens tält 

HANS KOMMENTAR: En paneldebatt med representanter från myndighet, hälso-och sjukvården och 

apoteksbranschen om förändrade arbetssätt och framtida möjligheter med Nationella 

läkemedelslistan. 

Hur kan AI gå från vision till verklig patientnytta? 

Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Östsvenska 

Handelskammaren 

10:10 - 11:00, East Sweden Arena, Trädgården 

HANS KOMMENTAR: En diskussion om hur AI kan implementeras på ett kontrollerat sätt i en klinisk 

miljö och skapa verklig patientnytta med en förväntad tyngd på bildhantering. 

Receptet för nationella e-hälsostrategier? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Cerner 

10:20 - 11:10 , Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Att bli bäst i världen kräver att man lär av andra. Ett samtal om vad Sverige lära 

av världens största IT-projekt som NHS i England genomförde utan att vara i närheten av att nå sin 

vision och som nu har förnyat sin strategi för att digitalisera vården och stödja den integrerade 

vårdstrategin . (se  liknande innehåll 13:30 Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter) 

Vad kan Estlands X-road lära Sverige om digitalisering? 

Arrangör: CGI Sverige 

10:30 - 11:30, Visborgsgatan 22, Trädgården, hemma hos CGI 

HANS KOMMENTAR: Estland ses ofta som en föregångare när det gäller digitalisering, även om de 

på många sätt ligger efter Sverige. Här kan du få höra vad det är som Estland gjort bra och vad skulle 

Sverige kunna lära sig 

Patienten i huvudrollen – delade erfarenheter och hårda data är vägen till högre patientnöjdhet 

Arrangör: Dagens Nyheter, Celgene 

10:45 - 11:30, Strandvägen 4.1, Dagens Nyheters tält 

HANS KOMMENTAR: En svårbedömd programpunkt. Rubriken ger en hint om att det handlar om att 

patienter delar data, men en närmare granskning kanske gör att det handlar om hur kan insamlad data 

kommersialiseras och användas för att skapa nya produkter och lösningar. 

Hur kan vi förebygga framtida sjukdiagnoser och därmed skapa ett brett välmående? 

Arrangör: EY 

11:00 - 11:55, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 , Kopparsalen 

HANS KOMMENTAR: Vad har samhället för ansvar för prevention och vem skall utföra det. Dvs. Vem 

skall betala för det? 

Förändrade arbetsprocesser och digitala verktyg som skapar trygghet för cancerpatienter 

Arrangör: Sirona AB, Cross Technology Solutions 

11:00 - 11:45, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 , B25 

HANS KOMMENTAR: En paneldiskussion kopplad till hur man med ett prisvinnande digitalt verktyg 

och förändrat arbetssätt med befintliga resurser kan leverera vård där patienten inkluderas på ett 

modernt sätt 

 

Finns det något som heter patientsäker data? 

Arrangör: Tieto 
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11:00 - 12:00 , Strandgatan 7 , Tieto arena 

HANS KOMMENTAR: 1177 läckan är känd, men vad mer finns under ytan. Vilka åtgärder har gjorts 

för att liknande incidenter som denna inte ska ske igen? Och vad har vi lärt oss 

Läkemedelsrobot i hemsjukvården – kan modern teknik bidra till att lösa komplexa 

välfärdsutmaningar? 

Arrangör: Evondos AB 

11:00 - 11:45, Rosas Café, S:t Hansgatan 22 

HANS KOMMENTAR: Det pratas ofta om brist på personal inom äldreomsorgen. Här presenteras hur 

teknik kan minska personalbehovet. 

Detta visste du inte att vårddebatten borde handla om 

Arrangör: Leading Health Care 

12:00 - 15:00 Strandgatan 1 

HANS KOMMENTAR: Leading Health Care utlovar här en workshop där ett interaktivt dialogverktyg 

används för att skapa en bild av hur deltagarna ser på utmaningarna för vårt hälso- och 

sjukvårdssystem 

Dags för Sverige att sätta individen i centrum 

Arrangör: CGI Sverige 

12:00 - 13:00 Visborgsgatan 22, Hemma hos CGI, Trädgården 

HANS KOMMENTAR: Ett samtal med utgångspunkt i vem som ansvarar för att processer och 

informationsflödet mellan inblandade aktörer effektiviseras och anpassas. Namntung panel men här 

saknas paneldeltagare som har kan ta med sig frågeställningen om eventuellt krav på ändra 

lagstiftning. 

*Var flyttar makten över sjukvården när patientens hälsa digitaliseras? 

Arrangör: Biogen AB 

12:30 - 13:30 , Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Lokal Furliden 

HANS KOMMENTAR: Beskrivningen känns mycket mer relevant än rubriken. ”hur använder vi ny 

teknik för att maximera hälsa och hur kommer läkarnas och patienternas roller att förändras?” 

Hur kan kommunerna minska sin osunda konkurrens? 

Arrangör: Almega 

13:00 - 13:45, Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Tjänsteföretagens hus - powered by Almega 

HANS KOMMENTAR: Denna programpunkt är inte direkt eHälsoinriktad, men den har absolut en för 

eHälsoindustrin en relevant frågeställning. När är det ok för en kommun, region eller av dessa 

gemensamägda bolag korrekt att konkurrera med industrin? (se även 2 juli 08:00 - 08:30 E-

hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården?) 

Cloud act – hinder eller ej? 

Arrangör: Microsoft AB 

13:15 - 14:00 Södra kyrkogatan 3, Pickit 

HANS KOMMENTAR: Användande av globala molntjänster är i många fall en förutsättning för att 

skapa skalbara innovativa tjänster som använder sig av AI och Machines learning samtidigt så finns 

det de som säger att den amerikanska lagstiftningen cloud act utgör ett hinder för offentlig sektor att 

använda globala molntjänster. I detta seminariet samtalas om vad cloud act och liknande lagstiftning 

innebär, hur utlämnande till polis och åklagare ser ut i praktiken och vad expertisen säger om 

regelefterlevnad och röjande. 

Vårdens digitalisering – hinder och möjligheter 

Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset 

13:30 - 14:15, Hästgatan 1, Öresundshuset 

HANS KOMMENTAR: ”Samtidigt som invånarna förväntar sig digitalt sömlös vård, tar varje vårdgivare 

fram egna lösningar. I Storbritannien har den nationella vårdgivaren NHS tagit ett fast grepp om den 

digitala utvecklingen genom en konkret 10-års plan. Vad kan de svenska myndigheterna och 

vårdgivarna lära sig av NHS?” . (se liknande innehåll  10:20 Receptet för nationella e-hälsostrategier?) 

http://program.almedalsveckan.info/60170
http://program.almedalsveckan.info/60170
http://program.almedalsveckan.info/56040
http://program.almedalsveckan.info/58607
http://program.almedalsveckan.info/59230
http://program.almedalsveckan.info/59312
http://program.almedalsveckan.info/58611
http://program.almedalsveckan.info/58611
http://program.almedalsveckan.info/57016
http://program.almedalsveckan.info/57995
http://program.almedalsveckan.info/55996


Leder den svenska ängsligheten till att vi missar nyttan med digitaliseringen? 

Arrangör: CGI Sverige 

13:45 - 14:45, Visborgsgatan 22, Trädgården, hemma hos CGI 

HANS KOMMENTAR: Ett samtal om gränsen mellan sund teknikskepsis och utveckling som hämmas 

av oviljan att fatta obekväma beslut. 

Allt färre ska vårda allt fler – en olösbar ekvation? 

Arrangör: Praktikertjänst  

14:00 - 14:45, Mellangatan 1 

HANS KOMMENTAR: SCB räknar med att det år 2025 kommer att saknas 90 000 personer med vård- 

och omsorgsutbildning. Klarar sjukvården förändringen som krävs med nya tankar, metoder och 

digitalisering. 

Patientmedverkan i myndighetssammanhang – ett spel för galleriet eller patientmakt på riktigt? 

Arrangör: Roche AB, Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

14:00 - 15:00 ,  Specksrum 7 , Scenen 

HANS KOMMENTAR: Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de prioriterade frågorna för många 

myndigheter och organisationer kopplade till svensk sjukvård. I vilken utsträckning har det inneburit en 

verklig skillnad och hur säkerställer myndigheterna att de lyssnar på de rätta rösterna? 

Digifysisk sjukvård – snart lika självklart som internetbanken, dejtingappar och on demand-tv? 

Arrangör: Capio 

14:00 - 14:50, Rosas Café, S:t Hansgatan 22 

HANS KOMMENTAR: Digital vård har gått ifrån hype till en integrerad del av vården hos traditionella 

vårdgivare. Är detta bara ett försvar eller ger det någon effekt? Finns det någon mening om att skilja 

på hur tillgång till vården ges eller är det andra kvalitetsmått som är viktiga? 

Hur löser digitaliseringen offentlig sektors stora utmaningar och vilken typ av ledarskap krävs? 

Arrangör: Tieto 

14:00 - 14:45, Strandgatan 7, Tieto arena 

HANS KOMMENTAR: OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer för att 

kunna stötta myndigheterna i sitt digitala transformationsarbete. Vad för skillnad kan en nationell chef 

göra och vilken egentlig makt skulle en sådan ha över myndigheter, regioner och kommuner?  

Kameran har koll på dig i sängen. Digitaliserade hus – frihetsreform eller storebror ser dig? 

Arrangör: Region Örebro Län, Örebro kommun, Örebro universitet 

14:45 - 15:30, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lye/Lounge 

HANS KOMMENTAR: Rubriken och delar av beskrivningen snuddar vid vård och omsorg, men här 

kanske det handlar mer om en mer generell digitalisering av fastigheter och smarta hus. Vad ger detta 

för fördelar och vad är riskerna med en digital fastighetsutveckling.  

God och nära vård – hur påverkar reformen vårdens miljöer? 

Arrangör: Sweco Architects 

15:00 - 15:45, Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården 

HANS KOMMENTAR: Liksom den förra programpunkten så handlar detta om hur framtidens 

fastigheter skall förändras för det förändringar som vi ser framför oss med Nära vård mm. Här 

används Högsbo Specialistsjukhus som exempel. 

Hellre död än kränkt? 

Arrangör: CGI Sverige 

15:00 - 16:00, Visborgsgatan 22, Trädgården, hemma hos CGI 

HANS KOMMENTAR:  En väl sammansatt panel som berör frågor kring nytta, integritet och lagrum för 

hälsodata. , Statssekreterare Maja Fjaestads deltagande kan kanske göra att frågeställningen kan 

lyftas upp till regeringskansliet för undanröjande av hinder. 

Världens bästa nära vård 2044? – så förändras kraven på primärvården 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda 

15:15 - 16:05 , Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Här utlovas inget om digitalisering och eHälsa, men det är väl kanske rimligt att 
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tro att dessa begrepp känns lite gamla 2044? Anna Nergårdh inleder samtalet med en tillbakablick på 

hur primärvården fungerat och organiserats det senaste kvartsseklet innan panelen blickar 25 år 

framåt. 

Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg? 

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting/SKL 

15:30 - 16:15, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lojsta 

HANS KOMMENTAR: Samtidigt som Maja samlar på sig kunskap om lagstiftningshinder vid 

användning av hälsodata och Anna blickar såväl 25 år framåt som bakåt så har vi här en panel med 

bla socialminister Lena Hallengren som debatterar om hur kan staten, regionerna och kommunerna 

kan ta ett gemensamt ansvar. En fråga att ställa skulle kanske vara om delat ansvar som är det mest 

effektiva? 

En effektivare vård med digitala språkverktyg? 

Arrangör: Care to translate AB, Semantix AB 

15:30 - 16:30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B11 (markplan) 

HANS KOMMENTAR:  Kanske lite på gränsen när det gäller att lyfta fram enstaka produkter, men 

intressant på ett sätt då digitala verktyg används för att täcka upp bristen på tolkar. Här utlovas 

erfarenhetsåterkoppling ifrån klinisk nytta, upphandling och implementeringsperspektiv.  

How can data improve citizens’ health? 

Arrangör: Cerner  

15:30 - 16:10, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Bryggan 

HANS KOMMENTAR: Ett inledande exempel ifrån NHS England om hur de använder data, 

samverkan mellan olika organisationer och genom att engagera medborgare i sin egen hälsa uppnår 

en friskare befolkning. Efterföljande paneldebatt på svenska. 

Precisionsmedicin - vägen till demokrati inom hälso- och sjukvård? 

Arrangör: Bristol-Myers Squibb 

15:45 - 16:45, Mellangatan 56, Visby Glasblåseri 

HANS KOMMENTAR: Poddinspelning inför publik. Utforskande samtal om precisionsmedicinens 

möjligheter och hinder för ett samhälle där delad patientdata inte bara stärker demokratin utan 

troligtvis också räddar ditt liv. Frågeställningar om vem som äger mitt DNA och vem ska få tillgång till 

min data? Hur öppnar vi upp data som fastnat i silon? 

Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi? 

Arrangör: Cerner 

16:20 - 17:00, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 , Hälsodalen, Bryggan 

HANS KOMMENTAR: Region Skåne har anlitat patienter som jobbar tillsammans med vårdpersonal i 

utformningen av framtidens arbetsprocesserna. Hur förändras vården när patienterna är involverade? 

Digitaliseringen tar över – vem vinner, vem förlorar? 

Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet 

17:15 - 18:00, Strandvägen 4.6, Tavernatältet 

HANS KOMMENTAR: Digitaliseringen sker för fullt i samhället och även i vård och omsorg med 

kameror, sensorer och fjärrmöten. Hur skall samhället klara av att skapa stödformer för dem som av 

olika anledningar inte kan utnyttja applikationer, innovationer och innovativa nya serviceformer? 

 

2 Juli 

Dagens hälsa och vård – vår digitala utmaning 

Arrangör: Region Jönköpings län 

07:30 - 08:45, Strandvägen, H552, Jönköpings län - en smart Arena 

HANS KOMMENTAR: en dialog om att skapa framtidens hälso- och sjukvård. Hur ska Hälsa, vård och 

omsorgs arbetssätt förändras när servicen blir mer digital och möts hemma eller på resande fot? 
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E-hälsobolagen - kollega eller konkurrent till vården? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park, Frisq, Doktor. 

08:00 - 08:30, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Riktigt tung panel och den ständigt återkommande frågan ”Ska vården utveckla 

tjänster som liknar sådana som redan finns? (se även 1 juli 13:00 - 13:45, Hur kan kommunerna 

minska sin osunda konkurrens?) 

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? 

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden 

08:15 - 09:15, Strandgatan , RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1 

HANS KOMMENTAR: Förebyggande, hälsofrämjande och traditionell vård samlas för ett samtal med 

särskilt fokus på  ”Digitalisering för att möta det demografiska åldrandet” och ”Den hälsoskapande 

medborgaren - fokus psykisk ohälsa hos barn och unga” 

Ligger värdebaserad vård i tiden? 

Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care  

08:30 - 10:00, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen 

HANS KOMMENTAR: Värdebaserad vård hyllas och sågas om vartannat. Nu senast avvecklar 

Karolinska sitt projekt (https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/06/Karolinska-skrotar-dyrt-IT-

projekt/) Här får vi en genomgång av Leading Health Cares senaste rapport som kanske ger svar på 

om modellen kan leva upp till förväntningarna? Om inte - varför? 

Vem tar ansvar för digitalisering i svensk välfärd? 

Arrangör: Inera AB 

08:30 - 09:00, Södra kyrkogatan 11, Häggska huset 

HANS KOMMENTAR: ” Tillgång till informations- och processtöd i vård och omsorg är avgörande för 

kvalitet och effektivitet. Vilket ansvar har staten i digitalisering av vård och omsorg? Vilka incitament 

finns för utvecklingen?” Relevanta frågeställningar, men det riskerar att inte lyfta då staten inte är 

representerad i panelen. 

Så utvecklar vi den nära vården 

Arrangör: Region Jönköpings län 

08:50 - 09:30, Strandvägen, H552 , Jönköpings län - en smart Arena 

HANS KOMMENTAR: Regeringskansliet, SKL och Region Jönköping i en dialog om hur de skapar 

förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård innefattande samverkan mellan verksamheter inom 

både regioner, kommuner och civilsamhället.. 

Hur accelererar vi omställningen av vården? 

Arrangör: Telia, AbbVie 

09:00 - 10:00, S:t Hansgatan 9 , Rosenhill 

HANS KOMMENTAR: För att möta den demografiska utmaningen inom välfärden så antas vi dra nytta 

av digitaliseringens möjligheter. Hur skapas engagemang och drivkraften hos vårdpersonalen för att 

lyckas med omställningen? 

Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp? 

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 

09:00 - 10:15, Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3 

HANS KOMMENTAR: Ett samtal om etik med Science Fiction vibbar, men som handlar om teknik som 

kanske snart (eller redan nu) finns tillgänglig. WOW.. detta är ett samtal som utmanar. Vad händer om 

samhället skulle besluta att förbättra oss alla? Här bör man nog vara i tid för att få plats. 

Kan man lära sig av sina misstag innan man begår dem? 

Arrangör: CGI Sverige 

09:15 - 10:15, Hemma hos CGI, Visborgsgatan 22 

HANS KOMMENTAR: Hype ord 2019 ” digitala tvillingar”. Tekniken gör att man testa lösningar och 

modeller direkt, och hitta problem och flaskhalsar innan man börjar bygga. Vad finns det för 

möjligheter och begränsningar? 
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Digitalisering på den politiska agendan 

Arrangör: Inera AB 

09:45 - 10:30, Södra kyrkogatan 11, Häggska huset 

HANS KOMMENTAR: Digitalisering anses vara den största förändringskraften i samhället men i 

valrörelsen märktes det inte. Om politikerna i vår representativa demokrati kan ses som ägare så kan 

man ju fundera på vad de tar för ägaransvar och om komplexiteten gör att de inte vågar debattera 

frågan. Här möts företrädare ifrån landstings och kommunpolitiken i en förhoppningsvis spännande 

debatt 

Min hälsa – vems ansvar? 

Arrangör: Dagens Nyheter, Pfizer 

09:45 – 10:30, Dagens Nyheters tält 

HANS KOMMENTAR: Hälsofrämjande åtgärder skulle kunna förbättra människors livskvalitet och 

minska sjukvårdens kostnader. Vilket ansvar har vi som individer? vårdsystemet? och hur bör de 

hälsofrämjande åtgärderna utformas?  

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa 

Arrangör: Region Jönköpings län 

09:45 - 10:30, Strandvägen, H552, Jönköpings län - en smart Arena  

HANS KOMMENTAR: Är kunskapsstyrning framtidens sätt att ta tillvara och utveckla medarbetares 

och patienters kompetens för bästa möjliga resultat och hur väl fungerar detta tillsammans med en 

politisk styrning?  

Kan vi standardisera patientdelaktighet? En europeisk standard för personcentrerad vård tar form 

Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC, Swedish Standards 

Institute – SIS 

10:15 - 11:00, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 , E31 

HANS KOMMENTAR: Ett standardförslag är nu ute på remiss och det presenteras här och frågor och 

kommentarer tas emot. Låter som ett bra tillfälle för den som vill ha en snabbgenomgång om vad 

personcentread vård verkligen innebär. 

Hur svårt kan det vara? Varför digitaliseras inte vården snabbare när alla vet att vi måste? 

Arrangör: Strikersoft, Conscriptor, TechTrade International, Appva 

10:15 - 10:45, S:t Pers kyrkoruin, S:t Hansgatan 16F 

HANS KOMMENTAR: Panelen visar på bromsklossar och vad vi behöver förstå för att komma över 

dem. De delar också med sig av lyckade och mindre lyckade digitaliseringsprojekt. 

20 lagliga åtgärder som upphandlade myndigheter kan vidta för att få fler anbud 

Arrangör: DoubleCheck AB, Moll Wendén Advokatbyrå 

10:30 - 11:30, Mellangatan 19, parkering mitt emot, DoubleCheck arena 

HANS KOMMENTAR: Fungerande konkurrens är viktigt för både leverantörer som beställare. Några 

av Sveriges främsta experter på offentlig upphandling delar med sig av 20 konkreta tips på hur man 

som upphandlande myndighet kan få in fler anbud.  

Om vårdens resurser inte längre räcker till alla – vem bör bli utan vård? 

Arrangör: Prioriteringscentrum, Linköpings universitet 

10:30 - 12:00, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Ala/Greenroom 

HANS KOMMENTAR: Digitalisering och annan utveckling ger ökade möjligheter att leverera vård 

samtidigt som de ekonomiska resurserna inte räcker till. Ett viktigt samtal om att bestämma vem som 

skall prioriterad när möjligheterna ökar. 

Införande av välfärdsteknik - hur får vi till det? 

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden 

10:30 - 12:00, RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1 

HANS KOMMENTAR: RISE presenterar ett seminarium och rundabordssamtal där de lyfter 

erfarenheter och effekter från implementering av digitala lösningar inom det offentliga baserat på 

närmare 40 fallstudier. 
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Hur många ska dö i väntan på digitalisering? 

Arrangör: Microsoft AB 

10:45 - 11:30, Södra kyrkogatan 3, Pickit 

HANS KOMMENTAR: Vi har hört om Vision2025, AI och andra löften om nytta med digitalisering, men 

de riktiga värdena, som innebär att liv räddas eller en förbättrad vård där modern teknik 

implementeras på korrekt sätt, väntar vi fortfarande på ” Finns det en risk att gapet mellan 

patienternas digitala vardag och det som de möts av när de träffar svensk vård blir så stort att de 

väljer andra vägar?” Är detta en risk eller möjlighet?. 

Digital närhet - när vården kommer närmare 

Arrangör: Inera AB 

11:00 - 11:30, Södra kyrkogatan 11, Häggska huset 

HANS KOMMENTAR: En översikt av föreslagna reformer om hur vården bör organisationer samt en 

utblick på hur detta utmanas av nya vårdgivare som med innovation levererar vård på ett nytt sätt. 

Hur kan digital vård minska den psykiska ohälsan? 

Arrangör: Min Doktor 

11:00 - 13:00 Strandgatan 18, Sjöbergs bakgård  

HANS KOMMENTAR: Enligt Socialstyrelsen så har den psykiska ohälsan i åldern 10-17 år mer än 

fördubblats de senaste tio åren och den psykiska ohälsan beräknas kosta samhället miljardbelopp 

varje år. Digital vård kan sänka tröskeln för att komma i kontakt med vården men hur kan vi bli bättre 

på att hjälpa fler? 

Bygga helt nytt eller justera befintligt? Hur utvecklar man processerna när vården blir digital? 

Arrangör: Strikersoft, Conscriptor, TechTrade International, Appva 

11:00 - 11:30 S:t Pers kyrkoruin, S:t Hansgatan 16F 

HANS KOMMENTAR: En diskussion där de olika förhållningssätten ställs emot varandra. Är det något 

av de två som utmärker sig när vi vill öka patientmedverkan, förbättra arbetsmiljön och se till att 

medarbetarna känner sig både delaktiga och mer motiverade? 

Vad behövs för att börja arbeta personcentrerat inom hälso-, sjukvård- och omsorgsverksamheter? 

Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC 

11:15 - 11:45, E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, E31 

HANS KOMMENTAR: Med snart 10 års forskningserfarenhet finns nu olika verktyg som kan användas 

för att underlätta omställningen, från böcker till digitala verktyg. Här presenteras verktygen och det 

öppnad upp för en dialog om vad som mer behövs.  

Ledarskap som gör underverk 

Arrangör: EVRY 

11:20 - 12:00 , Volare Vinbar, Strandgatan 20 

HANS KOMMENTAR: Digitalisering handlar om förmåga att driva förändring. Vad kräver det för typ av 

ledare? Här får vi möta några som har lyckats. 

Är organisering eller digitalisering den viktigaste framgångsfaktorn inom hälso- och sjukvården? 

Arrangör: Centigo 

12:00 - 13:00, Teaterskeppet, fartyg  

HANS KOMMENTAR: Kan nya organisationsformer, tematiserade, nätverksbaserade och 

kvalitetsinriktade accelerera transformationen till en långsiktigt hållbar och framgångsrik vård? Ett 

nyaktualiserat ämne 

Regeringens ambitioner kring digitalisering av välfärden 

Arrangör: Inera AB 

12:15 - 12:45, Södra kyrkogatan 11, Häggska huset 

HANS KOMMENTARER: Ett nytt statsråd för digitalisering har tillsatts som skall samla många av de 

frågor som tidigare var spridda på flera departement. Hur ser Regeringens ambitioner för digitalisering 

av välfärden ut och vad innebär det för eHälsa Vision2025? 

Digitalisering i medicinsk forskning gör djurförsöken onödiga? 

Arrangör: Forska Utan Djurförsök 
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13:00 - 14:30,  B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B11 

HANS KOMMENTAR: Hype ord 2019 ” digitala tvillingar”.  Ett seminarium om hur digitala tvillingar, 

simuleringar, AI och celler i provrör kan leda till mer patientanpassad vård, förebygga ohälsa och 

samtidigt bidra till att ersätta och minska användningen av etiskt tveksamma djurförsök. 

Är personliga hälsodata vägen till förebyggande vård? 

Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset 

13:30 - 14:15, Hästgatan 1, Öresundshuset  

HANS KOMMENTAR: ”Hur ska man flytta vården från slutenvård på sjukhus till mer förebyggande 

primärvård? Nyckeln kan ligga i de data som kommer från patienterna och som fångas upp av digitala 

vårdsystem, vilket man gör i Storbritannien. Hur skulle en sådan lösning kunna se ut i Sverige?” 

När vården inte är en plats utan en kvalitet 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Telia 

14:40 - 15:30, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Hur kommer digitaliseringen påverka den svenska hälso- och sjukvården och 

hur ser den ut om 5-10 år? Vad kan man lära av finanssektorn som redan är omstöpt och 

digitaliserad? 

Hur svårt ska det vara att skapa en sammanhängande vårdprocess för patienten? 

Arrangör: Inera AB 

14:45 - 15:15, Södra kyrkogatan 11, Häggska huset 

HANS KOMMENTAR: Måste alla jobba i samma vårditsystem eller finns det andra sätt att uppnå 

sammanhängande vårdprocess och upplevelse för patienten? 

Kan vi klara oss utan digitaliseringen och AI? 

Arrangör: Microsoft AB 

14:45 - 15:30, Södra kyrkogatan 3 , Pickit 

HANS KOMMENTAR:  Viktigt innehåll men en något missvisande rubrik om nu beskrivningen 

stämmer. ”Hur kan smarta maskiner och AI utgöra ett stöd för säker digitalisering” 

AI inom vården-mer än ett buzzword? Hur ska nyttan skapas och kan vi hantera utländska 

molntjänster? 

Arrangör: Techarenan, Baker McKenzie 

15:00 - 16:00, Strandvägen, H530 , Techarenan Scen 2 

HANS KOMMENTAR: En lite underlig blandning av Vision eHälso2025, frågetecken om molntjänster , 

nytta med AI och paneldeltagare ifrån företagshälsovården. 

Friskt vågat, sjukt svårt - digitalisering av vården 

Arrangör: Entreprenörskapsforum 

15:00 - 16:00, Hästgatan 1, innergården , Google 

HANS KOMMENTAR: Med den något dystra utsikten att det svenska vårdsystemet inte är långsiktigt 

hållbar så diskuterar panelen hur de nya digitala vårdtjänsterna (nya digitala vårdgivare) och den 

traditionella vården bättre skall kunna dra nytta av varandra och vilka organisatoriska förändringar som 

krävs för att få nytta. 

Första linjens digitala vård – möjligheter och utmaningar 

Arrangör: Inera AB 

16:00 - 16:30, Södra kyrkogatan 11, Häggska husett 

HANS KOMMENTAR: Nya digitala vårdtjänster tas fram av såväl nya digitala vårdgivare som den 

traditionella vården. Hur ska samordning ske så att vi inte bygger nya informationsstuprör, samtidigt 

som innovationskraften inom regionerna och den fria marknaden utnyttjas? 

Vårdens digitaliseringsresa – vad är nästa anhalt? 

Arrangör: Visiba Care 

16:00 - 18:00, Norra kyrkogatan 5 

HANS KOMMENTAR: En någon missvisande rubrik jämfört med beskrivningen. Ett samtal om den 

offentligt finansierade vårdens digitaliseringsresa och hur samverkan och informationsutbyte skall 

säkerställa för en hållbar och inkluderande digital utveckling av hela vårdkedjan. 
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Läkarna behövs i ledning och utveckling av den digitala transformationen av hälso- och sjukvård 

Arrangör: eHälsoläkarföreningen 

16:30 - 17:20, Slottsterrassen 6, Läkartidningens tält 

HANS KOMMENTAR: En debatt om hur läkare som profession tydligare kan/bör/skall bidra till 

innovation, leda transformationen av vården och på vilket sätt läkares roll påverkas (och behöver 

utvecklas) i en tid där patienter är allt mer pålästa/delaktiga och vill/kan samskapa sin hälsa/vård. 

Avsändare här är den nyskapade intresseförening eHälsoläkarföreningen 

Så bygger vi en digifysisk vårdkedja – möt AI-boten som guidat 250 000 svenskar till rätt vård 

Arrangör: Platform24 - ett systerbolag till vårdgivaren Doktor24 

16:30-17:45, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, E30 

HANS KOMMENTAR:En kvarts miljon betjänade patienter och nu är det dags för nästa steg, Kliniskt 

beslutstöd som underlättar diagnosering och ökar den medicinska säkerheten. Produktpresentation i 

all ära men då det pratas om införande av denna typ av lösningar inom många delar av vården så kan 

det bli ett bra samtal. 

Hur vet du det? Hur kan du spetsa ditt kritiska tänkande? 

Arrangör: Malmö universitet, Lunds universitet 

17:30 - 19:00, Hästgatan 1, Öresundshuset 

HANS KOMMENTAR: Detta har inte direkt att göra med digitalisering eller eHälsa vid en första 

anblick. Dock så kan detta vara en bra hjärngymnastikövning som kanske kan göra dig bättre på att 

kräva mer än en bara bra rubrik, snygg powerpointpresentation eller nya buzzwords 
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 Löser digitala vårdtjänster kompetensförsörjningen i vården? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Di Digital, Smile incubator, Medeon science park, Frisq, Doktor.se 

08:00 - 08:30, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Kan digitaliseringen ersätta och/eller stötta kompetensförsörjning inom vården? 

Från floskler till lösningar – kan digitaliseringen minska psykisk ohälsa hos barn och unga? 

Arrangör: KRY 

09:00 -10:00, Biskopsgatan 1A 

HANS KOMMENTAR: ” Psykisk ohälsa utgör en av våra största folkhälsoutmaningar – inte minst hos 

barn och unga. Alla är överens om att tidiga vårdinsatser är avgörande. Men vad krävs för att komma 

dit? Vilka skulle kunna få hjälp av tidigare insatser – och var går gränsen för vad man kan göra 

digitalt?” 

E-hälsans ekosystem – en utopi eller stark drivkraft för samverkan? 

Arrangör: CompuGroup Medical, Cambio CDS, CGI, InterSystems, FRISQ 

09:10 - 10:00, Häggska Huset, Södra Kyrkogatan 11 (Stora torget) Visby 

HANS KOMMENTAR: I en eHälsoutveckling där vi ser allt större systemleverantörer samtidigt som det 

efterfrågas innovation och världsledarskap i nyttjande av eHälsan möjligheter så kan man fråga sig hur 

detta skall gå till. Ett öppet ekosystem för ökad patient- och verksamhetsnytta känns som en attraktiv 

lösning men hur säkerställer man att det inte blir ännu ett sätt att skydda ”sin marknad”? 

Kan tekniken rädda våra äldre? 
Arrangör: SäkerhetsBranschen 
10:00 - 10:45, Cramérgatan, H334 
HANS KOMMENTAR: Vi känner till frågeställningen sedan tidigare. ”Personal inom äldrevården vittnar 
om att de inte har tillräckligt med resurser och tid för att vårda alla sina äldre. Vad kan samhället göra 
för att lösa problemen och kan ny teknik vara en del av lösningen?” Det nya här är att avsändaren 
SäkerhetsBranschen. Intressant att se vad detta kan betyda för utvecklingen. Blir trygghetstjänster för 
äldre i framtiden ett tillval till de traditionella inbrottslarmen? 
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Digitala tvillingar i sjukvården - bli din egen försökskanin 

HANS KOMMENTAR: Hype ord 2019 ” digitala tvillingar”.  Träffa Patient “Zero”. Både Digitalt och i 

verkliga Livet. Här på Scen. Live. Vad du skulle vilja göra om du hade en personlig datormodell av dig 

själv? Efterföljande paneldebatt belyser denna nya teknologis påverkan på vården (sjukvård och 

friskvården), och kommer göra den mer preventiv, prediktiv, samt mer patient-specifik och -

deltagande. 

Digital hälso- och sjukvård – Myter och sanningar 

Arrangör: Forum för Health Policy 

10:15 - 12:00, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet 

HANS KOMMENTAR: Vad löser egentligen digitaliseringen för behov? Vilka digitala verktyg har störst 

potential avseende effektivitet, kvalitet och uppföljning? 

E-hälsans ekohjul snurrar allt fortare – hur får vi med patienten i utvecklingsarbetet? 

Arrangör: CGI, CompuGroup Medical, Cambio CDS, InterSystems, FRISQ 

10:15 - 11:00, Häggska Huset, Södra Kyrkogatan 11 (Stora torget) Visby 

HANS KOMMENTAR: Intressant rubrik och panelsammansättning. Vårdföreträdare diskuterar utan 

patientdeltagande i panelen hur patienten skall inkluderas. 

Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område? 

Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Skövde 

10:30 - 11:15, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken 

HANS KOMMENTAR: Högaktuellt efter 1177 läckan. ”Digitalisering är ett nationellt prioriterat område 

och informationssamhället är här för att stanna. Ändå brister säkerheten kring hur information hanteras 

i organisationer. Varför är det så svårt att få till ett effektivt och systematiskt 

informationssäkerhetsarbete?” 

Framtidens sjukvård är också digital 

Arrangör: KRY 

10:30 - 11:30, Biskopsgatan 1A 

HANS KOMMENTAR: Briljant rubrik som visar på att vi nått över brytpunkten där det inte går att skilja 

på vård och digitalisering. Vältalig panel som samlas runt frågeställningen ”Hur kan Sverige dra nytta 

av att vara en internationell front runner inom digital vård och hur ser vi till att förbli front runner?” 

Vad vet vi om effekterna av tillgänglighet respektive telefonrådgivning i primärvården? 

Arrangör: Collabodoc 

11:00 - 12:00, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 , Ala Greenroom, övre plan 

HANS KOMMENTAR: I svallvågorna efter kritiken mot de nya nätläkarna så kommer här en relevant 

replik “Det finns idag studier som talar för att telefonrådgivning leder till ett ökat antal vårdkontakter 

och att en ökad tillgänglighet för fysiska besök minskar belastningen på primärvården. Gör 1177 

sjukvården en björntjänst med sin telefonrådgivning? Hur påverkar tillgänglighet respektive 

telefonrådgivning patienternas benägenhet att söka vård? Vad säger dagens evidens? Är det inte 

dags att ställa samma krav på evidens kring systempåverkande förändringar som vi ställer på 

medicinska behandlingar?” 

Digital tillgänglighet genom webbdirektivets nya rättningslinjer- hänger tekniken med? 

Arrangör: Aventia Media AS 

11:00 - 11:30, S:t Hansplan, H701, Tält på Sankthansplan  

HANS KOMMENTAR: Det produceras allt mer video för att sprida kunskap. Alltifrån eHälso 

Vision2025poddar till utbildningar ifrån myndigheter och vårdgivare till såväl profession som 

medborgare. Vad betyder det nya webbdirektivet som implementeras i sin helhet från september 2019 

för dessa tjänster. 

AI, digitala tvillingar och data-driven E-hälsa - vad kan vi lära oss från Kina och Sverige? 

HANS KOMMENTAR: Hype ord 2019 ” digitala tvillingar”.  ”Nästa nivå av AI inom vården är här, 

hyper-personifierade datadrivna modeller, så kallade digitala tvillingar. Hälsobaserade personliga 

simuleringar, interventioner och prediktioner är därmed möjliga. Vilka förutsättningar och möjligheter 

finns för denna nya data-drivna verklighet i Kina vs Sverige?” 
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Missar vi etiken när AI tar över vården? 

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Siemens Healthineers 

14:40 - 15:30, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 

HANS KOMMENTAR: Lite som att slå in öppna dörrar för den som är engagerad i branchen och 

denna session skall nog ses som allmänbildande och trygghetsskapande för allmämheten. Har du inte 

tänkt på detta innan så är det dock läge att lyssna. 

Kan artificiell intelligens som beslutsstöd vara vår tids patientrevolution? 

Arrangör: Storstockholms Diabetesförening  

17:00 - 18:30, Rigagränd 1 

HANS KOMMENTAR: Rubriken väcker en del frågor som tex vad händer när en patientgrupp är 

tillräckligt stor och frisk nog för att ställa krav på vården? Här följer ett samtal med utgångspunkt ifrån 

ett på marknaden existerande AI-baserat beslutstöd för diabetesvård och hur innovation och 

användande av AI kan spridas. 
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Hur kan vi maximera vårdens resurser med hjälp av dagens e-hälsolösningar? 

Arrangör: ADDI Medical AB 

08:30 - 10:00, Södra kyrkogatan 11 

HANS KOMMENTAR: Här presenteras digitala lösningar som stöttar individer och kortar därigenom 

vårdköer och effektiviserar vårdprocessen.  Panelen diskuterar om vilka möjligheter och dilemman 

med evidensbaserade algoritmer och AI samt varför går det långsamt när nyttan är uppenbar?  

Vem äger mina patientdata och hur ska mina olika vårdgivare få ta del av dem? 

Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset 

11:00 - 11:45, Hästgatan 1, Öresundshuset 

HANS KOMMENTAR: En utbildande session som visar hur patienterna vill att deras patientdata ska 

hanteras och vad är som är möjligt enligt lagstiftningen. 

Har staten rådighet över sin egen information? 

Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Skövde 

11:45 - 12:30, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken 

HANS KOMMENTAR: Här står det staten i rubriken, men detta ör lika aktuellt för alla myndigheter, 

vård och omsorgsgivare. Molntjänster blir en allt viktigare del av nya IT-tjänster. ”Frågan är om 

myndigheter kan har rådighet över sin egen information och undvika inlåsning då de använder 

molntjänster? Välkommen till ett samtal om rådighet och inlåsningseffekter där vi diskuterar hur 

myndigheter kan få kontroll över sin egen information.” 

 

5 juli 

De digitala gosedjuren är mysiga - men vad händer nu? 

Arrangör: Region Gotland 

10:45 - 11:15 Fenomenalen science center, Skeppsbron 6  

HANS KOMMENTAR: Är digitala gosedjur ett bra exempel på hur digital teknik kan vara ett hjälpmedel 

för god omsorg och för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare? Vad är nästa steg? Vilka är 

utmaningarna? 

Digitalisering inom omsorgen – en omänsklig utveckling eller en spännande framtid? 

Arrangör: Region Gotland 

11:30 - 12:00 Fenomenalen science center, Skeppsbron 6 

HANS KOMMENTAR: ”Ofta pratar man om nyttan av digitalisering och välfärdsteknik i samma 

http://program.almedalsveckan.info/55991
http://program.almedalsveckan.info/57826
http://program.almedalsveckan.info/60218
http://program.almedalsveckan.info/58024
http://program.almedalsveckan.info/56919
http://program.almedalsveckan.info/57472
http://program.almedalsveckan.info/57482


andetag som man räds dem. Vilka är utmaningarna för att få alla med på tåget? Och vems är ansvaret 

för att äldreomsorgen ska bli digital?” 

 

6 juli 

Förstatligad sjukvård - vilka lärdomar ger våra tre nordiska länder? 

Arrangör: Kristdemokraterna region Stockholm 

13:00 - 14:30  Tältet i Almedalen  

HANS KOMMENTAR: Denna punkt hade ju suttit bra som inledning på veckan. Nu blir den ett smycke 

för den som är kvar till slutet. ”I Sverige hörs nu allt fler röster att sjukvården behöver centraliseras. 

Detta seminarium lyfter erfarenheter från hur sjukvården organiseras i Danmark, Norge och i Finland. 

Exempel på framgångsrikt genomförda förändringar lyfts och fall där omstrukturering inte fungerat, 

eller fått oväntat resultat” 
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