
Indkaldelse	  af	  forslag	  til	  præsentationer	  på	  1.	  årsmøde	  

Dansk	  Selskab	  for	  Sundhedsøkonomi	  

22.	  september	  2014	  

Den	  22.	  september	  afholdes	  det	  første	  årsmøde	  for	  det	  nyetablerede	  Dansk	  Selskab	  for	  
Sundhedsøkonomi	  (DSSØ).	  Årsmødet	  afholdes	  i	  2014	  af	  COHERE	  ved	  Syddansk	  Universitet	  og	  afholdes	  
på	  Hotel	  Radisson,	  Claus	  Bergsgade	  7,	  5000	  Odense	  C.	  	  

Formålet	  med	  etableringen	  af	  DSSØ	  er	  at	  fremme	  viden	  om	  og	  indsigt	  i	  relevante	  sundhedsøkonomiske	  
problemstillinger	  for	  det	  danske	  sundhedsvæsen,	  som	  er	  relevante	  i	  såvel	  administrative,	  politiske	  og	  
videnskabelige	  sammenhænge.	  DSSØ	  skal	  skabe	  et	  netværk	  af	  og	  et	  inspirationsforum	  for	  interesserede	  
i	  anvendelsen	  af	  økonomisk	  teori	  og	  metode	  i	  sundhedsvæsenet.	  Gennem	  årlige	  møder	  er	  det	  hensigten	  
at	  skabe	  og	  oprette	  kontakt	  mellem	  alle,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  sundhedsøkonomi	  i	  forsknings-‐	  og	  
analysemiljøer,	  staten,	  regioner,	  kommuner	  og	  private	  virksomheder.	  

Årsmødet	  er	  henvendt	  til	  alle	  med	  interesser	  i	  anvendt	  sundhedsøkonomi,	  og	  mødets	  program	  kommer	  
til	  at	  bestå	  af	  præsentationer	  og	  diskussioner	  af	  metoder,	  videnskabelige	  resultater	  og	  problemstillinger	  
vedrørende	  sundhedsøkonomi	  og	  -‐politik	  med	  relevans	  for	  det	  danske	  sundhedsvæsen.	  Alle	  med	  
interesse	  for	  sundhedsøkonomi	  og	  –politik	  opfordres	  til	  at	  indsende	  forslag	  til	  indlæg.	  Såvel	  
præsentationer	  af	  videnskabelige	  studier,	  konkrete	  anvendelser	  af	  sundhedsøkonomiske	  metoder	  og	  
diskussionsindlæg	  vil	  blive	  taget	  i	  betragtning	  i	  udvælgelsen	  af	  indlæg.	  Præsentationerne	  er	  som	  
udgangspunkt	  på	  dansk,	  men	  de	  kan	  også	  være	  på	  engelsk.	  Alle	  præsentationer	  har	  som	  udgangspunkt	  
en	  tidsramme	  på	  20	  minutter.	  Indlægsholdere	  og	  deltagerne	  på	  årsmødet	  forventes	  at	  være	  en	  blanding	  
af	  forskere,	  analytikere	  og	  administrative	  medarbejdere.	  

Alle,	  som	  er	  interesseret	  i	  at	  holde	  indlæg	  på	  årsmødet,	  bedes	  sende	  et	  kort	  resumé	  for	  oplægget	  (200-‐
500	  ord)	  til	  mbe@sam.sdu.dk	  inden	  den	  25.	  juni.	  Det	  er	  ikke	  en	  forudsætning,	  at	  der	  skal	  fremlægges	  
bagvedliggende	  skriftligt	  materialet	  før	  præsentationen,	  men	  links	  til	  eventuelt	  baggrundsmaterialet	  vil	  
blive	  formidlet	  i	  programmet.	  

Der	  oprettes	  parallelle	  sessioner,	  hvis	  antallet	  af	  forslag	  til	  præsentationer	  er	  tilstrækkeligt	  stort.	  Det	  er	  
også	  muligt	  at	  forslå	  flere	  oplæg	  som	  en	  sammenhængende	  session,	  hvor	  oplæggene	  fokuserer	  på	  ét	  
afgrænset	  tema.	  Forslag	  til	  individuelle	  oplæg	  vil	  blive	  prioriteret	  med	  mindre,	  der	  oprettes	  
parallelsessioner,	  hvis	  der	  bliver	  indsendt	  mange	  forslag	  til	  indlæg.	  

Tilmeldingsfristen	  til	  årsmødet	  er	  den	  20.	  august.	  Prisen	  for	  deltagelse	  og	  forplejning	  ved	  årsmødet	  er	  
900	  kr.	  Tilmeldingen	  foregår	  på	  www.cohere.dk	  

Har	  du	  spørgsmål	  til	  årsmødet	  eller	  til	  etableringen	  af	  DSSØ,	  så	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  henvende	  dig	  til	  
Mickael	  Bech	  mbe@sam.sdu.dk	  eller	  Terkel	  Christiansen,	  tch@sam.sdu.dk	  	  	  


