
 Den nasjonale Helseøkonomikonferansen 

19 - 20 mai 2014 

 

 

 

 

De nasjonale 

helseøkonomikonferansene 

arrangeres med økonomisk støtte 

fra Program for helse- og 

omsorgstjenester i Norges 

Forskningsråd. 

 

Årets foredragsholdere 

Carol Propper 

Unto Häkkinen 

Erling Holmøy 

Ragnhild Bremnes 

Morten Sæthre 

Kjartan Sælensminde 

Egil Kjerstad 

David McArthur 

Terje P. Hagen 

Tryge Ottersen 

Jonas Kinge 

Emily Burger 

Kjartan Anthun 

Fredrik Dahl 

Eline Aas 

Sverre Kittelsen 

Dag Morten Dalen 

Tema for konferansen 

Tema 1: Valgfrihet og konkurranse er kontroversielle temaer i diskusjonen om 

utforming av framtidas helse- og omsorgssektor. Konstruktiv debatt krever 

kunnskap om ulike ordningers egenskaper. Professor Carol Propper fra Imperial 

College London er verdensledende i studier av effekter av valgfrihet og 

konkurranse på kostnader og kvalitet i helsesektoren. Hun vil formidle sentrale 

resultater fra engelske studier på helseøkonomikonferansen. Sesjonen vil i tillegg 

inneholde foredrag om resultater fra norske studier.  

Tema 2: Samhandlingsreformen er både gjenstand for løpende oppfølging og 

forskningsmessig evaluering. Resultater fra evalueringen organisert av Norges 

Forskningsråd blir presentert på konferansen. 

Tema 3: Verdsettingen av liv og helse skal ha betydning for ressursbruk i 

helsesektoren. Det blir dermed et sentralt spørsmål hvordan denne verdsettingen 

gjøres i teori og praksis. Begge aspekter blir belyst på konferansen. 

Tema 4: Styringsutfordringer i helseforetakene er mange. 

Helseøkonomikonferansen belyser to typer av problemer. For det første hvordan 

helseforetakene tilpasser seg rammebetingelser for virksomheten. For det andre 

hvordan interne styringssystemer kan bidra til helseforetakenes produktivitet. 

Tema 5: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land er 

aktuelt når registerdata fra flere land er tilgjengelig. Slike studier kan være viktige 

bidrag til diskusjon om finansering og organisering av helsesystemer. Prosjektet 

EuroHOPE finansiert av EUs 7. rammeprogram har sammenlignet 

behandlingsresultat og ressursbruk for fem sjukdommer mellom sju land med 

bakgrunn i registerdata. Resultater fra studien blir presentert på 

helseøkonomikonferansen. 

Påmelding og program 

Praktiske opplysninger, oppdatert program og lenke til skjema for elektronisk 

påmelding finner du på www.med.uio.no/helsam/helseokonomikonferansen  

Påmeldingsfrist 16. april. Begrenset antall plasser.  

 

 

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) 

og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 16. nasjonale 

helseøkonomikonferansen på Sundvolden Hotel.  Konferansen tilbyr 

både forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, 

praktikere og beslutningstakerne.  

http://www.med.uio.no/helsam/helseokonomikonferansen

