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Välkommen till den 10:e 
Nationella hälsoekonomiska konferensen 
 
6–7 april 2022 på Wallenbergs konferenscentrum, 
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 



   

 

Nationella hal̈soekonomiska konferensen 2022  

Svensk For̈ening for̈ Hal̈soekonomi, SHEA, har noj̈et att i samverkan med Göteborgs 
universitet, AstraZeneca, Gothia Forum vid Västra Götalandsregionen samt 
Pharmalex bjuda in till den tionde nationella hal̈soekonomiska konferensen den 6-7 
april i Göteborg. 

SHEA bildades 2010 for̈ att stod̈ja utvecklingen av hal̈soekonomi i Sverige. Hos̈ten 
2011 hol̈ls den for̈sta nationella hal̈soekonomiska konferensen här i Goẗeborg och nu 
återvänder konferensen för tredje gången till Göteborg under våren 2022.  

Vi vill nu hal̈sa er val̈komna till den tionde SHEA-konferensen med tva ̊mycket 
intressanta dagar i Göteborg.  

Val̈komna!  
 

 

 

Huvudtalare 
 
 

 

 

Niklas Hedberg är chefsfarmaceut vid Tandvårds- och 
Läkemedelsverket samt ordförande i EUnetHTAs styrelse.  
På TLV jobbar Niklas med strategiska frågor och nationell 
samordning med uppdrag till exempel inom Nationella 
Läkemedelsstrategin. Arbetet inom EUnetHTA innebär 
framförallt att samordning mellan europeiska HTA-
myndigheter och förberedelse för den nya HTA-
lagstiftningen som trädde i kraft i januari i år och ska 
tillämpas i alla EU-länder från januari 2025. 
 
 
 
 

 

Susan Griffin är professor i hälsoekonomi vid Center for 
Health Economics vid University of York. Susans forskning 
är framförallt inom området ekonomiska utvärderingar och 
health technology assessment och hon har också arbetat 
med metodutveckling för NICE arbete. Hennes nuvarande 
forskning har ett fokus på hur ojämlikhet i hälsa kan 
inkluderas och hanteras inom ramen för ekonomiska 
utvärderingar i sjukvård och folkhälsa. 
 

 



   

 

 
Onsdag 6 april 

(presentations in English marked by *) 
9.30 – 10.30 Registrering och kaffe i foajén vid Wallenbergs konferenscentrum 

 
10.30 – 11.45 Konferensstart i Wallenbergsalen 

SHEA:s styrelse och den lokala organisationskommittén hälsar välkomna 
 

 Huvudtalare Niklas Hedberg 
En gemensam europeisk HTA-verksamhet och konsekvenserna för svensk hälso-sjukvård 
 

12.00 – 13.00 Lunch 
 

13.00 – 14.00 Temasessioner 
Hur många slutenvårdsplatser behövs i 
Sverige? 
Sal: Wallenberg 
 
Arrangör: Birger Forsberg 

Hälsoekonomins roll i Nationellt system för 
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 
Sal: Sydamerika 
 
Arrangör: Vibeke Sparring 
 

14.15 – 15.15 Flash-presentation av posters 
 Sal: Wallenberg, Moderator: Mikael Svensson 

 
• What can aggregated registry data tell us about health trends during COVID-19 (Emily Staaf) 
• Ett QALY för äldreomsorg (Sara Olofsson) 
• PSA – why bother?* (Greta Bütepage) 
• Should we Age-adjust Health State Utility Values* (Anathea Cristea) 
• Cost-effectiveness of cervical cancer screening with HPV-self sampling (Jasmine Fridljung) 
• Cost-effectiveness of pre- vs. post-op radiotherapy for oral cancer patients (Maria Silfverschiöld) 
• One-year costs and QALYs of root canal treatment and tooth extraction (Emma Wigsten) 
• Out-of-pocket prices and forward-looking moral hazard in health care demand (Naimi Johansson) 
• Valuing suicide prevention by using the well-being approach (Daniela Andrén) 
 

15.15 – 15.45 Fika 
 

15.45 – 17.00 Parallella sessioner 
Introduktion och värdering  
av läkemedel  
Sal: Wallenberg 
Moderator: Fredrik Olson 
 
• Inola Simone Subban: Swedish HTA 
Outcomes for Orphan Cancer Drugs* 
 
• Douglas Knutsson: Vilka utmaningar finns för 
tillgängliggörande av läkemedel i Sverige? 
 
• Gabriella Chauca Strand: Evidens för klinisk 
effekt och kostnadseffektivitet av nya 
cancerläkemedel 
 
• Ulf Persson: Utmaningar för värdebaserad 
prissättning 
 

Tillämpad hälsoekonomi i svensk hälso-
sjukvård 
Sal: Sydamerika 
Moderator: Naimi Johansson  
 
• Anna Ringborg: Hälsoekonomisk analys av 
multimodal och interdisciplinär behandling vid 
smärta 
 
• Jenny Berg: Hälsoekonomisk analys av 
kejsarsnitt på kvinnans önskemål 
 
• Sergio Flores: Cost-effectiveness of 
psychological treatments for the reduction of 
alcohol consumption* 
 
• Shuang Hao: Cost-effectiveness of MRI-based 
prostate cancer screening* 
 

17.00 – 18.00 Årsmöte SHEA i Wallenbergssalen 
19.00 Konferensmiddag – Skansen Kronan, Skansberget, Leijonsparres väg 15 

 



   

 

 

Torsdag 7 april 
(presentations in English marked by *) 

8.30 – 9.45 Parallella sessioner 
 Ekonomisk utvärderingsmetod 

Sal: Wallenberg 
Moderator: Josefine Persson 
 
• Emma Medin: Validation of TLV survival 
extrapolation assumptions 
 
• Curt Löfgren: Hälsoekonomiska 
utvärderingsmetoder behövs i kommunsverige 
 
• Kaspar Meili: Capability-adjusted life-years  
 
• Anna-Karin Boström: Early-Phase Modelling 
– Is it useful?  
 

Värdet av hälsa och sjukvårdskonsumtion 
Sal: Sydamerika 
Moderator: Andrea Berggren  
 
• Kristoffer Nilsson: Typ-2 diabetes med 
kardiovaskulär sjukdom: kostnader och 
sjukfrånvaro 
 
• Emily Staaf: Using real-world data to assess 
adherence to treatment guidelines* 
 
• Elin Vimefall: Det relativa värdet av 
suicidprevention 
 
• Frida Labori: Långsiktiga effekter på 
sjukvårdskonsumtion vid stroke hos partner  
 

9.45 – 10.10 Fika 
 

10.10 – 11.10 Temasessioner 
 Covid-19: överdödlighet och ekonomisk 

värdering 
Sal: Wallenberg 
 
Arrangör: Ulf Persson 
 

Att hantera osäkerhet i hälsoekonomiska 
utvärderingar 
Sal: Sydamerika 
 
Arrangör: Mikael Svensson 

11.15 – 12.15 Huvudtalare Susan Griffin 
Distributional cost-effectiveness analysis * 
 

12.15 – 13.15 Lunch 
 

13.15 – 14.15 Temasessioner 
Digital vårdkonsumtion 
Sal: Wallenberg 
 
Arrangör: Gustav Kjellsson 
 

Utmaningar för att ta fram hälsoekonomiska 
konsekvensbeskrivningar av kunskapsstöd i 
fyra sjukdomsområden: exempel från VGR 
Sal: Sydamerika 
 
Arrangör: Jahangir Khan 
 

14.15 – 14.30 Konferensavslutning 
 

 

During the conference, a pdf-book of full abstracts can be found on the SHEA-website: 

https://sfhe.se/shea-konferensen-2022/ 
 
 
 
  



   

 

Hitta hit 

Konferensen hålls på Wallenbergs konferenscentrum vid Campus Medicinareberget, Göteborgs 
universitet med adress Medicinaregatan 20A. Enklast är att ta en spårvagn till hållplats 
Medicinaregatan och promenera upp till lokalerna utmed Medicinaregatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fika, lunch och middag 

Fika och lunch erbjuds i samma byggnad som konferenslokalerna. Konferensmiddag på onsdag kväll 
hålls på Skansen Kronan med adress Skansberget, Leijonsparres väg 15. Fika, lunch och 
konferensmiddag ingår i deltagaravgiften. 

Språk 

Officiellt konferensspråk är svenska. En del presentationer kommer att hållas på engelska, och dessa 
är markerade med * i programmet. 

Hotell 

Det finns inga specifika eller förbokade konferenshotell. Deltagare ordnar boende på egen hand. 

Wifi 

Fritt trådlöst nätverk finns tillgängligt i hela konferensanläggningen. 

Lokal organisationskommitté 

Institutionen för medicin, Göteborgs universitet Handelshögskolan, Göteborgs universitet 
Mikael Svensson 
Frida Labori 
Jahangir Khan 
Naimi Johansson 
 

Andrea Berggren 
Dominik Elsner 
Gustav Kjellsson 

Astra Zeneca Pharmalex 
Josefine Persson Åsa Pihlblad 

Fredrik Olson 
 

Gothia Forum, Västra Götalandsregionen  
Emelie Pauli 
 

 

 

Wallenbergs konferenscentrum 

Spårvagnshållplats Medicinaregatan 


