
Bortom IT. Om hälsa i en digital tid
Välkommen till en dag om hur digitaliseringen kan revolutionera vårt sätt att tänka, utföra och ta emot vård. 
 

09.30–10.00  Registrering och kaffe 

09.40–09.55  Filmvisning: ”Omsorg – om framtiden”

10.00–10.15  Välkommen och inledning (Hans Winberg och Anders Ekholm)

10.15–11.00 Från vård till hälsosystem 
  Anders Ekholm och Anna Krohwinkel

Framtidens vård handlar om hur vi bäst behåller och återställer hälsa. Med en sådan syn be-
höver vi vidga perspektivet och identifiera alla delar av samhället som kan spela en viktig roll i 
hälsosystemet som helhet. Digitaliseringen gör det möjligt att koppla dem samman och skapa 
ett säkerhetsnät som kan fånga upp hälsoproblem i tid. Hur kan ett sådant system se ut och 
hur kan vi styra dagens vårdapparat till att stimulera hälsoutveckling istället för vårdproduk-
tion?

11.00–12.00  Framtidens patient 
  Sara Riggare, Jenny Wahlgren och Fredrik Lindencrona

I framtidens hälsosystem är vi inte enbart kropp, utan människa. Vårt välbefinnande omhuldas 
av ett samhälle som är beroende av mentalt kapital, och åtgärder för känslan av meningsfullhet 
är lika viktiga som utskrivning av mediciner. Informationsteknologin är både för professionerna 
och för patienterna, och med informationsflöden som i allt högre grad går åt båda hållen kan 
individanpassning bli en självklarhet. Snabbare forskning och framsteg blir en lyckosam bief-
fekt. Hur kan en maktförskjutning mellan professioner och patient se ut, och hur hjälper teknik 
i omsorgen?

12.00–13.00  Lunch 

13.00–14.00  Förutsättningar för förändring
  Patrik Sundström, Karim Jebari, Jesper Olsson och Anders Ekholm

De möjligheter till bättre hälsa och effektivare vård som digitaliseringen för med sig är enorma 
redan med den informationsteknologi som finns tillgänglig. Vad är det då som hindrar utveck-
lingen? Lagar, politik, förändringsobenägenhet? Samma åtgärder som kan leda till utökat skydd 
och större jämlikhet kan ge oss naggad integritet och ojämlikhet, hur hanterar vi det? Under 
sessionen presenteras några betydande utvecklingshinder för att nå bortom IT, och möjliga sätt 
att ta sig över dem. 

14.00–15.00  Från ord till handling. Emma Spak, Niklas Huss, Robert Winroth och Sara Riggare

15.00–16.00 Fikamingel


