
 

                     
 
                                
 
 

 
 
 

Program: Samverkansdag IPÖ 
Förutsättningar och möjligheter – forskning, utveckling 
och innovation baserad på kvalitetsregister och 
patientöversikter inom cancervården 
 

Programöverblick 

09:00 Registrering med kaffe och mingel 

10:00 Gemensamt program del 1    

12:00 Lunch 

12:45 Workshop i grupper 

15:00 Gemensamt program del 2   

16:00 Mingel för medverkande på plats 

17:00 Dagen slutar 

 

Program  
09:00 Registrering, kaffe och mingel  
 Foajén vid H:son-Holmdahlsalen, Ingång 100, 2 tr.  

 
09:45 Start inloggning digital medverkan 
 
10:00-11:50 Gemensamt program del 1    
 H:son-Holmdahlsalen / digital medverkan 

 

10.00 Välkomna 

Björn Arvidsson, moderator  

 

10:05 Forskning, utveckling och innovation – nyckeln till en jämlik, kunskapsbaserad, effektiv 
och personcentrerad cancervård  

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare  

 

 

Datum: tisdag 22 september 2020 
Tid: 09:00-17:00 konferens i Uppsala /  
09:45-16:00 digital medverkan 
Plats: Ingång 100, 2 tr., Akademiska 
sjukhuset, Uppsala samt digital 
medverkan 
Moderator: Björn Arvidsson, 
verksamhetschef vid STUNS Life Science 
Workshop: Andy Browning och Niclas 
Stjernstedt vid UIC, Uppsala Innovation 
Centre  



 

                     
 
                                
 
 

 
 
 

10:20 Projektet för införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) 

 Maria Sörby, projektledare IPÖ, RCC Uppsala Örebro 

 
10:35 Olika intressenters perspektiv på värde som skapas genom införandet av 

patientöversikter i cancervården - paneldiskussion  
 Björn Arvidsson intervjuar 

 Bo Erixon, patientföreträdare, RCC Syd 

 Eskil Degsell, närståenderepresentant, Hjärntumörföreningen  

Ingela Franck Lissbrant, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, regional 
processägare prostatacancer  

Pär Stattin, överläkare vid urologen, Akademiska sjukhuset, registerhållare Nationella 
prostatacancerregistret (NPCR). 

Gunnar Wagenius, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset, registerhållare 
lungcancer  

 Magnus Stenbeck, forskningsföreträdare IPÖ, Karolinska Institutet  

 Karolina Antonov, analyschef LIF – de forskande läkemedelsföretagen 

 

11:15 Praktiska och juridiska förutsättningar för att stärka samverkan mellan 
kvalitetsregister och industrin 

 Petra Hasselqvist, Nationella Kvalitetsregister vid SKR 

 

11:35 Genom samverkan bygger vi Sverige som internationellt ledande kunskapsnation  

Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science  

 
11:50 Gemensamt program del 1 slutar 
 
12:00 Lunch för medverkande på plats / Paus digital medverkan 
 Foajén vid H:son-Holmdahlsalen 

 
12:30 Start inloggning digital medverkan 



 

                     
 
                                
 
 

 
 
 

12:45-14:45 Workshop 
Deltagarna delas in i 
tvärfunktionella och 
diagnosoberoende grupper. 

Medverkan på plats och 
digitalt 

Utöver patienter, närstående 
och kliniker, vilka andra 
intressenter kan dra nytta av patientöversikten och vilka utmaningar har de idag? Med 
utgångspunkt i Lean Startup-metodiken leder Niclas Stjernberg och Andy Browning vid 
den världsledande företagsinkubatorn UIC en workshop för att tillsammans hitta nya 
möjligheter. 

   
 
15:00-16:00 Gemensamt program del 2   
 H:son-Holmdahlsalen / digital medverkan 

 Paneldiskussioner 

Summering av workshop  
Presentationer och diskussion kring resultat från workshop tillsammans med 
workshopledare och representanter från workshopgrupperna 

Vägen framåt  
Maria Sörby, projektledare IPÖ, RCC Uppsala Örebro 

Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare inom cancer, RCC Norr 

Ebba Hult, samordnare innovationsmiljön Nollvision cancer 

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare 

 
16:00 Dagen slutar för digital medverkan  

 
16:00 Mingel för medverkande på plats 
 Foajén vid H:son-Holmdahlsalen 

 
17:00 Dagen slutar 
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