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Den 12 mars 2019 delar Ekonomi

högskolan ut det allra första Jan Söderberg 
Family Prize in Economics and  Management 

till en en ung, framstående forskare. 
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Den 13 mars är det dags för den 

populärvetenskapliga Ekonomidagen i Lund. 

Alla är välkomna. Vi ställer  frågor 

om hälsa och sjuk vård i en värld 

med begränsade  resurser. Är  vården 

och välfärden riktigt kry? 

Är vården 
och välfärden 
riktigt kry?

Ekonomidagen 
i Lund 2019
13 mars

ANDERS ANELL är professor i företagsekonomi. I sin forskning 
intresserar han sig för organisation och styrning inom vården och 
effekter av bland annat ekonomiska incitament. I föreläsningen 
summerar han hur utmaningarna i vården har förändrats under 
senare decennier, hur styrningen utvecklats och vilka effekterna 
 blivit. Vad har blivit bättre respektive sämre i vården? Vad kan vi 
lära oss inför framtiden?

BO ANDERSSON är universitetslektor i informatik. Hans övergri-
pande forskningsområde är den digitala transformation som orga-
nisationer genomgår, med specialfokus på mobila system och 
e-hälsa. Hans föreläsning är baserad på erfarenheter från projek-
ten Supporting LIFE och Amedic och handlar om de utmaningar 
som e-hälsolösningar i låginkomstländer möter, men även om de 
 möjligheter som finns.

PANELSAMTAL. I det avslutande panelsamtalet tar vi upp den 
svenska sjukvårdens utmaningar. I media rapporteras dagligen om 
stängda vårdplatser och långa köer. Det är svårt att få tid på vård-
centralen, samtidigt som nätläkare tycks ha obegränsat med tider. 
Nya tekniker och läkemedel möjliggör bättre behandlingar än 
någonsin, vilket ökar förväntningarna på att vården ska erbjuda 
dessa – helst utan att höja skatten eller patientavgifterna. Hur robust 
står sig det svenska sjukvårdssystemet inför dessa utmaningar? 

Ekonomen Anna Häger Glenngård, professorn i etik 
 Nils-Eric Sahlin och Capios före detta VD Thomas Berglund 
diskuterar i ett samtal lett av journalisten Suzanne Axell 
(känd från SVT:s Fråga doktorn).

Föreläsare / föreläsningar Praktisk info
Observera att: 

Föranmälan gäller för respektive spår / session / föreläsning. 
Detta på grund av begränsat antal platser i varje sal. 

Svensk text – föreläsningen ges på engelska. 
*English title – the lecture is presented in English. 

MARGARETA DACKEHAG forskar om olika aspekter av välfärds-
staten, med särskilt fokus på styrning av hälso- och sjukvårdsor-
ganisationer och andra hälsorelaterade frågor. Hennes föreläsning 
handlar om vilka effekter konkurrens förväntas ha på sjukvården 
och i vilken utsträckning dessa effekter verkar omsättas i praktiken. 
Föreläsningen gör nedslag i internationell forskning om konkurrens 
mellan sjukhus och i svenska analyser av vårdval i primärvården. 

GUDBJÖRG ERLINGSDOTTIR är docent och universitetslektor i 
arbetsmiljöteknik. Hennes forskning är inriktad på förändrings- och 
organiseringsprocesser inom vårdsektorn, med särskilt fokus på 
e-hälsa och digitalisering. Just nu forskar hon om hur vården förän-
dras när den blir digital – hur påverkar den vårdpersonalens arbets-
sätt och arbetsmiljö? Hennes föreläsning handlar om vad e-hälsa är 
och varför den blivit så viktig i den svenska vårdsektorn.

ULF GERDTHAM är professor i hälsoekonomi. I sin forskning 
undersöker han relationerna mellan ekonomiska faktorer och in di-
viders hälsorelaterade beteenden. Föreläsningen handlar om mät-
ning av hälsoojämlikhet och ger exempel från en studie om psykisk 
ohälsa i Sverige. Hur svårt kan det vara att mäta socioekonomiska 
skillnader i hälsa?

ANNA HÄGER GLENNGÅRD är docent och universitetslektor i 
företagsekonomi och forskar om organisation och styrning av vår-
den. Hon har gjort flera kartläggningar och studier om landstingens 
styrning och ledning av vårdcentraler. Hon presenterar under sin 
föreläsning resultat från en aktuell kartläggning av de  modeller för 
styrning som används i svensk primärvård i dag. Styrningens roll, form 
och utveckling ur landstingens perspektiv kommer att diskuteras. 

PETTER LUNDBORG* is professor in Economics. He uses innova-
tive methods to test hypotheses about causal relationships, mainly 
in the fields of health and labor economics. His lecture focuses on 
questions such as: does better education cause people to obtain 
better health? Or are better educated individuals simply  different in 
ways that also lead to better health? What are the mechanisms that 
could explain why better educated people obtain better health?

VOLHA LAZUKA* is a postdoctoral fellow in Economic History. Her 
doctoral thesis explored the origins of income and health develop-
ment in twentieth-century Sweden. The results suggest strong links 
between early-life health and later-life health and socio-economic 
outcomes. THERESE NILSSON is an associate professor in Econo-
mics. She studies globalisation with focus on health and poverty, as 
well as social norms and institutions; health shocks, and economic 
inequality and health. In their lecture they will review the research 
literature on the importance of early-life health investments, present 
results from ongoing research on the role of investments in early- life 
health and how such investments can affect later life health. The focus 
of the lecture will be on historical welfare state reforms in Sweden.

SANJIB SAHA* holds a PhD in Health Economics and is currently 
employed as a postdoctoral fellow at Lund University. In his  research 
he mainly performs cost-effectiveness and cost benefit analysis of 
different interventions in several disease areas. He will explain the 
importance of informal care cost in dementia research in his lecture. 
Examples of how the cost of informal care has been used in different 
cost-effective analyses for patients with dementia will be provided. 
The lecture will also explain, why it is difficult to estimate the cost of 
informal care in dementia research and possible solutions.

NILS-ERIC SAHLIN är professor i medicinsk etik. Hans forskning 
inriktar sig på frågor som rör rationellt och mänskligt beslutsfattande 
under osäkerhet. Föreläsningen handlar om prioriteringar, etiska 
utmaningar och motsättningar i hälso- och sjukvården.

MARIA STANFORS är professor i ekonomisk historia. Hon studerar 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen 
samt bestämningsfaktorer till familjebildning liksom samband mel-
lan position på arbetsmarknaden och familj. Föreläsningen handlar 
om en samtida samhällsutmaning: en åldrande befolkning sätter 
press på såväl pensionssystem som hälso- och sjukvårdstjänster, vil-
ket kräver att fler arbetar längre, men samtidigt betonar politiker 
vård i hemmet som lösning på det växande omsorgsbehovet. Allt 
fler vuxna, framför allt kvinnor, kombinerar omsorg och förvärvsar-
bete. Vilka blir konsekvenserna?

TID > 13 mars kl 10.00–15.30. Registrering och kaffe från 
kl 09.15. Fri entré. Lunch ingår. 

PLATS > Holger Crafoords  Ekonomicentrum, Tycho  Brahes 
väg 1, Lund. 

ANMÄLAN > Senast 28 feb via ehl.lu.se/ekonomidagen. 
Antalet  platser är begränsat. Evenemanget är kostnadsfritt.

TRANSPORT > Tåg till Lund C, 25 minuters promenad alt. 
buss till Warholms väg (linje 1, 6) eller LTH (linje 6, 20, 171). 

PARKERING > Bilparkering mot avgift, mellan  byggnaderna 
EC2 och Alfa 1, infart från Ole Römers väg. Gå runt Ekono
micentrum och in genom huvudingången.

GARDEROB > Bemannad, i anslutning till Ljusgården i 
huvudbyggnaden EC1.

TOALETTER > Ett flertal finns direkt till höger om huvud
ingången i EC1. Till vänster finns en handikapptoalett. 

FRÅGOR > Vänd dig till någon av oss som jobbar med Eko
nomidagen (mörkblå kavajer med brodyr på vänster bröst).

WIFI > LU Guest eller Eduroam (om du är student eller 
anställd vid ett universitet). Tillfälliga gästlogin till Eduroam 
finns vid registreringen i Ljusgården.

SERVERING > Kaffe, fika och lunch i Ljusgården. 

DOKUMENTATION > En fotograf tar bilder under dagen. 
Bilderna kan spridas via Ekonomihögskolans olika kanaler. 
Kontakta fotografen om du inte önskar hamna på bild. 

Tagga gärna dina egna bilder och inlägg i sociala medier 
med: #Ekonomidagen
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Professor Marianne Bertrand 

är den allra  första mottagaren 

av The Jan Söderberg Family 

Prize in Economics and Man

agement. Marianne Bertrand är 

the Chris P. Dialynas Distin

guished Service Professor of 

Economics, Booth School of 

Business, University of Chicago.

Mätning av ojämlikhet i 
hälsa: Exempel från en 
 studie om psykisk ohälsa
Professor Ulf Gerdtham

Why are better 
educated individuals 
in better health? 
Professor Petter Lundborg*

Crafoordsalen

Kvinnor och mäns obetalda 
omsorg om anhöriga: 
hur påverkas arbetsutbud, 
fritid och hälsa?
Professor Maria Stanfors

Informal care: a neglected 
issue in the economic evalu-
ations of the dementia care
Post doc Sanjib Saha*

Tegstamsalen

SPÅR   >   1A SPÅR   >   1B

Vi vill veta vad du tycker.  

På ehl.lu.se/ekonomidagen-enkat finns en enkät som du gärna får 

svara på. Nästa år anordnar vi Ekonomidagen i Lund igen och då vill 

vi lära oss av vad du tyckte om i år – och vad du inte tyckte om. 

Health and healthcare 
in early life: a long-run 
 perspective 
Docent Therese Nilsson
Post doc Volha Lazuka* 

Karlssonsalen

Konkurrens i sjukvården: 
teori och praktik
Forskare Margareta Dackehag

Kan ekonomer prioritera?
Professor Nils-Eric Sahlin 

Crafoordsalen

SPÅR   >   2A SPÅR   >   2B

Den svenska sjukvårdens 
utmaningar förr och nu
Professor Anders Anell

Styrning av primärvård – 
mer än bara pinnjakt
Docent Anna Häger 
 Glenngård

Crafoordsalen

E-hälsa i en svensk kontext
Docent Gudbjörg 
 Erlingsdottir

E-hälsolösningar inom sjuk-
vården i låginkomstländer
Universitetslektor 
Bo Andersson  

Sal 3–207

14.30–15.30    PANELSAMTAL

Den svenska sjukvårdens utmaningar
Docent Anna Häger Glenngård, Professor Nils-Eric Sahlin, 
 Thomas Berglund (f.d. VD för Capio)
Moderator: Suzanne Axell, journalist och känd från 
SVT:s Fråga Doktorn

Crafoordsalen

SPÅR   >   3A SPÅR   >   3B

Om pristagaren 2019

MARIANNE BERTRAND är en av världens mest framstående 
forskare inom tillämpad mikroekonomi. Hennes publicerade 
verk tar upp flera av dagens viktigaste och mest kontroversiella 
frågor: ojämlikhet, diskriminering, sexism, VD-löner och social 
divergens. Hennes forskning har en enastående bredd och är ett 
gott exempel på den enorma potential som finns i nutida meto-
der som maskininlärning, big data och randomiserade, kontrolle-
rade fältexperiment.

”Marianne Bertrands arbete är en inspiration för fors-
kare inom både nationalekonomi och management. 
Hennes fokus på frågor som ojämlikhet och diskrimine-
ring rimmar väl med kärnforskningen här på Ekonomi-
högskolan vid Lunds universitet. Det är ett nöje för alla 
involverade att förklara Marianne Bertrand mottagare 
av det första familjen Jan Söderbergs pris i ekonomi och 
management”, säger rektor Fredrik Andersson, ordfö-
rande för priskommittén.

MAKARNA JAN OCH ÅSA SÖDERBERG med familj har done-
rat en miljon kronor per år, i ett första skede under tre års tid, 
till Ekonomihögskolan för att instifta ett nytt ekonomipris och 
anordna populärvetenskapliga föreläsningar om ekonomi, dagen 
efter prisutdelningen.

”Vi hoppas att ekonomipriset och dagen efter prisutdel-
ningen kan engagera såväl hela skolan med forskare och 
studenter, som allmänheten. Vi vill på det här  sättet också 
hjälpa till att ytterligare sätta  Ekonomihögskolan på den 
svenska och förhoppningsvis internationella  kartan”, 
säger Jan Söderberg. 

12.35–13.15    LUNCH I Ljusgården.

13.20–14.20    SESSION 3: välj mellan två parallella spår

11.20–11.35    PAUS

11.35–12.35    SESSION 2: välj mellan två parallella spår

09.15–10.00    ANKOMST Registrering och kaffe i  Ljus-
   gården. Ingång via huvudingången EC1.

10.00–10.15    INVIGNING I Ljusgården.

10.20–11.20    SESSION 1: välj mellan två parallella spår

Program 10.00–15.30Är vården 
och välfärden 
riktigt kry?

Ekonomidagen 
i Lund 2019
13 mars

Har högutbildade bättre hälsa än 

andra? Hur har vården styrts histo

riskt och hur bör den  styras i fram

tiden? Hur kan digitala hjälp medel 

hjälpa oss, och vårdperso nalen, när 

vi blir sjuka? Det är några av de frå

gor som du kan få svar på under den 

allra första Ekonomi dagen i Lund. 

Varmt välkommen till oss på Ekono

mihögskolan för en intensiv och 

lärorik dag i hälso ekonomins tecken. 

Svensk text – föreläsningen ges på engelska. 
*English title – the lecture is presented in English. 

För mer information om varje programpunkt, se Föreläsare / föreläsningar. 

Bergström & Co · Bild omslag: Garry Neville. Bild Marianne Bertrand: The University of Chicago

Prisceremoni och föreläsning med pristagaren för särskilt 
inbjudna gäster den 12 mars.
Ekonomidagen med öppna föreläsningar med forskare 
från Lunds universitet den 13 mars. 
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