
Konferens Spetspatienter är en ny mötesplats för alla som är intresserade av att medverka 
till en ny sorts patientdelaktighet. Vi samlar patienter/närstående och patientorganisationer, 
vårdgivare och vårdorganisationer, myndigheter och politiker, regioner och kommuner, forsk-
ning samt företag i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. 

Konferensen har tre teman, spetspatienter förbättrar:

Hälsan Hälso- och sjukvården Forskningen

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna
Tid: 10:00–17:00
Anmälan: www.konferensspetspatienter.se/anmalan
Moderator: Erik Blix, journalist

18 november 2019
www.konferensspetspatienter.se
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Program
Konferens Spetspatienter

18 november 2019
(kommer löpande att uppdateras med fler programpunkter och 

personer se www.konferensspetspatienter.se för aktuellt program):

10:00 
Inledning 
Karin Dahlman Wright – prorektor KI
Sara Riggare – initiativtagare till 
konferensen och doktorand KI.

10:15 
Framtidens patient är redan här!
Huvudtalare: Dana Lewis – #OpenAPS & #DIYPS
Patientforskare och innovatör med diabetes. 

11:00 
Spetspatienter förbättrar hälso- och sjukvården
Spetspatienter är personer som har förutsättningar, 
möjlighet och vilja att förbättra hälso- och sjukvård-
en, både för sig själv och för andra patienter men hur 
kan det gå till? 
Huvudtalare: Åsa Steinsaphir – Brukarinflytande-
samordnare Norra Stockholms Psykiatri.
Medverkande: Lise Lidbäck – ordförande Neuro, 
Anna Nergårdh – särskild utredare ”God och 
nära vård” regeringskansliet och Stefan Jutterdal – 
ordförande Fysioterapeuterna.

12:00–13:00
Lunch och aktiviteter i utställningen.

13:00–14:30
Parallella Sessioner i olika lokaler. 

14:30–15:00 
Fika och aktiviteter i utställningen.

15:00 
Spetspatienter förbättrar hälsan
Många spetspatienter vittnar om att de mår mycket 
bättre genom att de blivit experter på sin sjukdom. 
Många har skapat innovationer och ny kunskap som 
de nu sprider till andra. 
Huvudtalare: Thomas Blomseth Christiansen – 
TOTTI Labs och Gary Wolf – Quantified Self Labs.

16:00
Musik och hälsa
Hör musik och hälsa ihop? Hur kan man forska på det?
Var med i denna interaktiva föreläsning där vi alla 
får se hur musiken påverkar vår hälsa.
Huvudtalare: Rickard Åström – musiker och forskare

Avslutning

Parallella Sessioner:
13:00 
På huvudscenen: 
Goda exempel 
Kom och inspireras av aktiva patienter och närstående.
Medverkande: Hanna Svensson – spetspatient, 
Mathias Millbro – spetspatient, Ung med MS, 
Anders Ekholm – ordförande Storstockholms 
diabetesförening.
eller
I övriga lokaler: 
Workshops och presentationer

13:50
På huvudscenen: 
Spetspatienter förbättrar forskningen
Kan patienter och närstående vara med i hela pro-
cessen, från vilka forskningsfrågor som ska ställas 
till genomförande och resultat?
Huvudtalare: Sara Riggare – projektet Spetspatienter.
Medverkande: Tessa Richards – BMJ, 
Henna Hasson – Karolinska Institutet och 
Dana Lewis – #OpenAPS & #DIYPS.
eller
I övriga lokaler: 
Workshops och presentationer
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