
17 februari Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Inbjudan Introduktion av nytt EU-samarbete 
för att realisera digital innovation i vården

För mer information  
och anmälan:
www.karolinska.se/intro- 
pippi-17-feb-2020
 
17 februari kl 13.00 – 16.00 

Agendan i korthet:
13.00-14.00 PiPPi presen-
teras efter välkomnande av 
Nicke Svanvik, innovations-
direktör, Karolinska  
Universitetssjukhuset
14.00 mingel och kaffe
14.30-16.00 Workshop – 
dialog i mindre grupper med 
möjlighet att påverka PiPPi 
utifrån din och din organisa-
tions möjligheter, kompetens 
och strävan.

Lokal: A7:04 Bengt Pernow, 
Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna (nya byggnaden)
Kontakterson:  
martina.ahlberg@sll.se
 
 

PiPPi är ett av de centrala 
projekten inom EUHA,  
European University Hospital  
Alliance. PiPPi finansieras av 
EU-kommissionens Horizon 
2020 och leds av Karolinska 
Universitetssjukhuset. 

Mer information om PiPPi: 
https://pippi.meduniwien.
ac.at

Välkommen till en introduktion av EU-samarbetet  
PiPPi – och en dialog kring hur vi gemensamt kan möta 
vårdens framtida digitala utmaningar.
 
PiPPi står för Platform for Innovation and Innovation of Procurement och är ett 
projekt som involverar åtta europeiska universitetssjukhus och partners, finan-
sierat av EU-kommissionen via Horizon 2020. Inom PiPPi utvecklas en så kallad 
Community of Practice*, där vi skapar en gemensam metodik för att utveckla vår-
dens förmåga att identifiera morgondagens digitala hälso- och sjukvårdstjänster. 
Syftet är både att proaktivt möta behovet av nya tjänster och vara nyskapande i att 
utveckla systematik för effektivare upphandling av innovation. 
 
PiPPi bjuder nu in till en inledande dialog, som en del av projektstrategin. 
Vi vänder oss till samtliga aktörer med intresse för vårdens digitala utveckling 
– industri, akademi, vårdorganisationer, myndigheter, politiska beslutsfattare, 
patientorganisationer och andra intresseorganisationer. 

Ambitionen är att gynna samtliga intressenter. Inom PiPPi utarbetas nämligen 
inte enbart mer systematiska och tydliga processer för innovationssamarbete 
mellan universitetssjukhus och andra parter – genom samarbetet adresseras 
också behov av digitala tjänster som delas av en mängd vårdgivare i Europa. Detta 
förväntas i förlängningen ge effektivare innovationsarbete och ännu mer relevanta 
och attraktiva lösningar på vårdens behov, kanske till och med nya marknader.

Du är naturligtvis välkommen att sprida denna inbjudan till personer i din orga-
nisation som kan tänkas ha intresse av att delta. I detta initiala skede välkomnas 
utvecklingskompetens från såväl ledningsfunktioner som sakkunniga, så att vi kan 
säkerställa att samtliga perspektiv tillgodoses.

*Se Wikipedias definition av Community of practice: https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice
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