
 
 

 
Durchführer 

Program 
 

E-hälsobranschen i Tyskland – trender och utmaningar 16-18 oktober 2018  
 

Den 16-18 oktober 2018 bjuder Tysk-Svenska Handelskammaren återigen in till en av sina populära studieresor till Tyskland. 

Denna gång tar vi oss an den tyska e-hälsomarknaden, som beräknas omsätta 591 miljoner euro under 2018 och som förväntas 

växa ytterligare efter att förbudet mot distansbehandling togs bort i maj. Hur ser det tyska regelverket kring e-hälsa ut just nu? 

Hur ställer sig de tyska sjukförsäkringarna till de nya tjänsterna? Vilka produkt- och tjänsteområden är ledande på den tyska 

marknaden? Vilka möjligheter erbjuder Tysklands nya Digital Hub Initiative för samarbete med utländska bolag? För att få 

svar på dessa och andra aktuella frågor besöker vi två av Tysklands tongivande regioner inom medicinteknik och e-hälsa, 

nämligen Berlin och Bayern. Vi träffar framgångsrika kluster, nytänkande inkubatorer, innovativa företag och ledande 

sjukhus. 

 

Tisdag, 16 oktober 2018 

Morgon 

Utresa till Berlin. Bokas av deltagarna själva, exempelvis: 

Arlanda – Berlin Schönefeld  

07:40 09:15 1:35h direkt Norwegian (D8218) 

Göteborg  - Berlin Tegel     

09:05 10:25 1:20h direkt EasyJet (EZY5722) 

Köpenhamn – Berlin Schönefeld     

07:20 08:20 1:00h direkt Norwegian (D8330) 

11:00 Transfer till upptaktsseminariet i Berlin 

12:00-16:00 
Upptaktsseminarium, inklusive lunch 

Fraunhofer HHI - 3IT & Smart Data Forum (Fraunhofer HHI), Berlin 

12:00-13:00 Lunch 

13:00 
Välkomst 

Brigitta Adolfson, Tysk-Svenska Handelskammaren 

13:10 (15 min inkl. frågor) 
Introduktion om e-Hälsa i Sverige 

Deltagare ur delegationen (tba) 

13:25 (30 min inkl. frågor) 
E-Hälsa i Tyskland: Status, Trender & Utmaningar 

Julia Hagen, Bitkom 

14:00 Kaffepaus 

14:15 (30 min inkl. frågor) 
Försäkringsbolagens roll för utvecklingen av innovativa e-hälsolösningar  

Juliane Zielonka, Techniker Krankenkasse 

14:45-16:00 (ca. 10-20 min vardera) 
Korta presentationer av tyska e-hälsoföretag   

Bl.a. apoQlar, Self Apy, CellmatiQ, Mediaire (more tba) 

16:00 Frågor och mingel 

16:30 – 18:00 

Guidad tur genom de båda utställningslokalerna 3IT & Smart Data Forum 

3IT är ett innovationscenter för Immersive Imaging Technologies, där nya teknologier 
och system testas samt presenteras i deras interaktiva utställningslokal. Fokus ligger på 
teknik som 3D, UHD, HFR, VR och HDR samt bild- och videoprogram för medicinska 
sektorer. Vägg i vägg med 3IT ligger Smart Data Forum som presenterarar olika former 
av smart data-användning - bl.a. inom e-hälsa. 

I anslutning Transfer till hotellet och check-in 

Kväll Gemensam middag 

https://www.3it-berlin.de/
https://smartdataforum.de/en/
https://www.bitkom.org/EN/index-EN.html
https://www.tk.de/techniker
https://apoqlar.com/en/
https://www.selfapy.de/
https://cellmatiq.com/
https://www.b-p-w.de/fileadmin/redakteur/BPW2018/Steckbriefe/3._Praemierung/Steckbriefe-BPWPlan-mediaire.pdf
https://www.3it-berlin.de/
https://smartdataforum.de/en/


 

 

Onsdag, 17 oktober 2018 

 

Morgon Frukost, check-out och transfer till Flying Health Incubator 

09:00-11:00 

Startups som drivkraft för teknologisk utveckling 

Studiebesök och samtal med företagsledare (startups)  

Laura Wamprecht, Flying Health Incubator 

Flying Health erbjuder ett intensivt tvåårsprogram för startups i vård- och hälsosektorn. I 
deras "Corporate Health Lab" utvecklar unga företag inte bara sina produkter, utan även 
en fullskalig affärsmodell. Inkubatoren samarbetar sedan länge med renommerade 
företag och kliniker och stöttar dessa vid sökandet efter passande e-hälsolösningar. 
Affärsledare Dr. Müschenich är föreståndare för branschförbundet för internetmedicin 
och en tung aktör i den tyska e-hälsosektorn.  

Möten med startups: Bl.a. Arya, Clue, mySugr (more tba) 

12:30-16:00 Tågfärd till Erlangen, inkl. lunch 

16:30-18:30 

E-Hälsa som Game Changer. Trender med hög marknadspotential.  

Studiebesök och samtal med klusterpartners och startups 

Sebastian Hilke & Jonas Jung Digital Health Hub Nürnberg/Erlangen 

Medical Valley i den europeiska metropolregionen Nürnberg (EMN) är ett internationellt 

ledande kluster inom området medicinteknik. Inom Medical Valley finns 500 företag, 80 

lärostolar och forskningsgrupper på högskolor, över 20 utomuniversitetliga 

forskningsinrättningar och mer än 65 sjukhus redo att utveckla innovativa produkter och 

tjänster för framtidens vård. "Digital Health" är det viktigaste strategiska 

innovationsområdet för alla aktörer i Medical Valley, digital avbildning och diagnostik 
befinner sig dock i särskild fokus. 

Möten med följande startups: Advanova, Moio, Portabiles, Evo-Care, Climedo, IT-Labs 

19:00 Gemensam middag i Erlangen 

I anslutning Transfer till hotellet i Forchheim och check-in 

 

Torsdag, 18 oktober 2018 

 

Morgon Frukost, check-out och transfer till Erlangen 

09:00-11:00 

Praxisexempel inom strokediagnostik. E-hälsans potential för vård och omsorg på 

landsbygden.  

Studiebesök och samtal med företagsledare (IT-leverantörer)  

Strokenätverk med telemedicin i norra Bayern (STENO), Universitetskliniken i Erlangen.  

I STENO står neurovaskulärt erfarna neurologer dygnet runt till förfogande för 

telemedicinska bedömningar. Så kan regionala kliniker med integrerade teknologiska 

lösningar nå erfarna läkare på ett snabbt och okomplicerat sätt via videokonsil. Med 

detaljerad bildteknik och parallell överlåtelse av CT- eller MRT-Bilder på hjärnan i 

DICON-format kan experter genomföra en sofistikerad undersökning av patienten på håll 

via videokamera. På så sätt kan 3.5 miljoner människor behandlas nära det egna 
hemmet.  

I anslutning Transfer till München inkl. middag 

13:30-15:30 

Tysk spetsteknologi 

Studiebesök och samtal 

Martin Pregler, Brainlab 

Brainlab utvecklar och integrerar produkter för de olika faserna vid ett kirurgiskt ingrepp. 
Företaget skapar produkter för planeringsfasen, system för kirurgisk navigation och 
software för datahantering samt för kirurgisk efterbehandling. Med hjälp av denna 
dataintegration kan läkare använda patientdata i mycket högre utsträckning, vilket är av 
yttersta betydelse i tider då varje patient representeras av en allt större och komplexare 
mängd data. 

I anslutning 

 

Transfer till flygplatsen München 

 

https://www.flyinghealth.com/
https://www.aryaapp.co/
https://helloclue.com/
https://mysugr.com/
http://en.medical-valley-emn.de/node/4621
https://www.advanova.de/de/zielgruppen/index.html
https://moio.care/
https://www.portabiles-hct.de/
http://www.telemedizin.de/
https://www.climedo.de/
https://www.it-labs.de/
http://www.steno-netz.de/
https://www.brainlab.com/


 

18:15 

Hemresa till Sverige. Bokas av deltagarna själva, exempelvis: 

 

München- Arlanda     

18:15 22:05 3:50h CPH SAS (SK2658 & SK1410) 

München- Göteborg     

18:15 21:40 3:25h CPH SAS (SK2658 & SK446) 

München- Köpenhamn     

18:15 19:55 1:40h direkt SAS (SK2658) 

 

Studieresan genomförs med stöd av tyska förbundsministeriet för näringsliv och energi (BMWi). 

 

Kontakt 

Tysk-Svenska Handelskammaren 

Box 27104, SE-102 52 Stockholm | www.handelskammer.se 

 

Brigitta Adolfson, projektledare  

E-post: brigitta.adolfson@handelskammer.se | Tel: 0046 8 665 18 11 

 

Philip Hagne 

E-post: philip.hagne@handelskammer.se | Tel: 0046 8 665 18 13 

 

 

 


