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Inbjudan till konferens 4 oktober

Hälsoekonomiskforskning med hjälp av register
- En unik möjtighet
Uppsalauniversitetstartar ett tvärvetenskapligthälsoekonomisktforum
(wwwhefuu.uu.se)för forskarefrån bådeden samhällsvetenskapliga
och
medicinskafakulteten.
Den 4 oktober anordnarHälsoekonomiskt
forum vid Uppsalauniversitet
en
öppningskonferens
kring
registerdatasom en
fwww.hefuu.uu.se)
forskning.Underdagenvill vi
underutnyttjadresursför hälsoekonomisk
belysade storafrågor somvi vill besvarade närmaste10 åren.
Utvecklingenav nya empiriska forskningsmetoderoch tillgångenpå rika
svenskaregisterdatager nya möjlighetertill hälsoekonomiska
analyserav
vi
inför.
Exempelvis
de utmaningar som står
behov av ett effektivt
resursutnyttjandeinom hälso-och sjukvårdenochbehovav att förstå
bakomliggandeorsakertill ohälsaoch ojämlikheti hälsa.
Uppsalauniversitetkan bidra till den fortsattautvecklingenav dessa
analysermed sin långaerfarenhetav medicinskakvalitetsregisteroch sin
unika kompetenskring kausalinferensmed observationsdata.
forskaresom t.ex.Professorfanet Currie,
Världsledandehälsoekonomiska
Princeton,och ProfessorGerardvan den Berg,Mannheim,kommer
tillsammansmed ledandeforskarevid Uppsalauniversitetatt ge sin bild
forskningochvilka möjligheteroch
av vad vi lärt ossfrån hälsoekonomisk
utmaningar forskningenstår inför.
Konferensenden 4 oktoberär kostnadsfrioch riktar sig till beslutsfattare
Anmälan sker via
och forskareintresseradeav hälsoekonomi.
www.hefuu.uu.se senast 3 september (obs.antalet platser är begränsat)
Välkomna!
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EvaÅkesson,Rektorvid Uppsalauniversitet

Program

Hälsoekonomisk forskning med hjälp av register
- En unik möjlighet
4 oktober 2013
Uppsala Konsert och Kongress

9:00-9:10
Välkommen
Professor Anders Malmberg, Prorektor vid Uppsala universitet

9:10-9:20
Vad är Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (www.hefuu.uu.se)?
Professor PA Edin/Bertil Lindahl
9:20-10:00
Hälsoekonomi i Sverige: Vad har gjorts och vart är vi på väg?
Professor Bengt Jönsson, Handelshögskolan i Stockholm (Prel)

10:00-10:40
Effekt och effektivitet med svenska registerdata
Professor Per Johansson, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
10:40-11:00 Kaffe

11:00-11:40
Economics of health: What questions can we address with good register data
Professor Gerard van den Berg, University of Mannheim

11:40-12:20
Economics of health: What have we learned and what are the big questions ahead
Professor Janet Currie, Princeton University
12:20-13:30 Lunch
13:30-14:10
Registerbaserad epidemiologi - utmaningar och möjligheter kommande decennium
Docent Johan Sundström, UCR, Uppsala universitet

14:10-14:50
Vilken roll kan registerdata ha vid utvärdering av metoder som används i vården?
Professor Måns Rosen, direktör, Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknologi
14:50-15:10 Kaffe

15:10-15:40
Hur kan ekonomiska analyser användas för att förbättra beslutfattande inom hälso- och
sjukvården: Vilken roll har registerdata?
Fil.Dr Douglas Lundin, chefsekonom, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
15:40 Mingel och tack för dagen

