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När vården väljer framtid –  
skräddarsydd innovation och 
långsiktiga partnerskap?

Vi ses i Hälsodalen kl 13.15-14.40 (Fysiken) Program på nästa sida

Hur kan långsiktiga innovationspartnerskap 
och innovativa upphandlingsformer öppna 
upp för nya möjligheter att både hantera stora  
folksjukdomar och behandla enskilda individer? 
Diskussion och konkreta exempel på strategisk 
innovation utifrån vårdens behov.



Kan 1 miljard människor nås av vård 
från Stockholm år 2035?
Hur kan innovation göra morgondagens 
vård mer tillgänglig? Med lösningar som 
verk ligen skulle göra skillnad på hemma-
plan kan vi också ge vård i hela världen. 
Stefan Vlachos, chef Innovationsplatsen 
Karolinska Universitetssjukhuset. Daniel 
Forslund, innovationslandstingsråd, kopp-
lar till Stockholms strategi för innovation.

Hur kan innovationspartnerskap  
ge bättre vård? 
Den innovativa kirurgen Olof Akre berät-
tar hur ett 14 år långt innovationspartner-
skap mellan Karolinska Universitetssjuk-
huset och en global näringslivsaktör ger 
skräddarsydda digitala beslutsstöd för 
prostatacancer – utifrån läkarnas behov.

När patienten själv driver utvecklingen 
Nytt kompetenscentrum för spetspatienter 
flyttar fram positionerna. Sara Riggare, 
forskare på Karolinska Institutet som lever 
med Parkinson, är en av initiativtagarna. 
Vilka möjligheter och utmaningar möter vi 
när patienterna lämnar rollen som enbart 
mottagare av vård? 

Varför gör vi inte som doktorn säger? 
Kan digitalisering underlätta 
livsstilsbyte?
Företag bjuds in till utveckling via EU-sats-
ningen LIVE INCITE. Sjukhus i tre länder 
använder förkommersiell upphandling för 
att få fram lösningar på stora behov som 
vården identifierat. I fokus: Hur kan digitala 
tjänster stödja patienter att byta livsstil så 
resultatet av medicinsk vård blir bättre?  
David Konrad, läkare och chef, och  
Martina Ahlberg, upphandlingsexpert, 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Smartare beslut i vården med  
datadriven analys?
James Scheulen, chef vid Johns Hopkins 
Medicine, berättar hur det välrenommera-
de sjukhuset kortat vårdköer med hjälp av 
datadrivna beslutsstöd för att samordna 
patientflöden – vid fem sajter.

Ny spelplan för innovation i vården  
– bästa strategin framåt?
Daniel Forslund blickar framåt med  
Stefan Vlachos och  Jan Andersson, 
forsknings- och innovationsdirektör i 
Stockholms läns landsting. 
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