Inbjudan till seminarium den 10 november 2010

Hur fungerar en målbaserad ersättning i
hälso- och sjukvården?
Ersättningen till olika vårdgivare är ett viktigt styrmedel
som påverkar prioriteringarna inom vården. Samtidigt
är det svårt att konstruera effektiva ersättningssystem.
Risken finns att de belönar fel saker eller hämmar
utvecklingen av andra skäl. Hur kopplar man bäst
samman den ekonomiska ersättningen till sjukhus och
primärvård med verksamhetens kvalitet och
måluppfyllelse?
Det här är ämnet för nästa ESO-seminarium, där adj.
professor Anders Anell (Lunds universitet) presenterar
sin rapport ’’Värden i vården --- En ESO-rapport om
målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården’’.

Rapporten kommenteras av:
Stefan Ackerby
Markus Kallioinen
Jonas Andersson
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Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten

Välkomna!

Program
13.15---13.30 Kaffe
13.30 Inledning av Lars Heikensten
13.40 Målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården,
Anders Anell
14.10 Kommentarer
14.55 Allmän diskussion
15.25 Avslutande kommentar
15.30 Slut

Expertgruppen för
Studier i Offentlig
ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi är en kommitté vars uppdrag
är att självständigt bidra till att bredda
underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden.
Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av
den Europeiska revisionsrätten
Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi på Stockholms universitet
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i
statsvetenskap och verksam som
universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i
Uppsala

Tid: Onsdag den 10 november 2010
kl. 13.30 --- 15.30

Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning,
Stockholms universitet

Plats: Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogataa 10, Stockholm

Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret

Anmälan

Lars Hultkrantz, professor i
nationalekonomi och dekan vid
Handelshögskolan vid Örebro
universitet

Sista anmälningsdag är den 9 november
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se

Sylvia Schwaag Serger, Senior
Research Fellow vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA

Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på vår hemsida
www.eso.expertgrupp.se

Annica Sundén, docent i
nationalekonomi från Stockholms
universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

