
	  	   	  
	  

Välkommen till HIP-Forum ! 
	  
Datum:	   Onsdagen	  den	  12	  oktober	  2016	  
	  
Tid:	   Kl.	  09.00	  –	  15.00	  
	  
Plats:	   H2	  Health	  Hub	  

Hälsingegatan	  45,	  Stockholm	  
	  
	  
HIP-‐Forum	  är	  igång!	  	  
HIP.se	  ger	  små	  som	  stora	  aktörer	  tillgång	  till	  kvalitetssäkrad	  kod,	  vilket	  möjliggör	  att	  
företag/organisationer	  snabbt	  kan	  ta	  fram	  nya	  lösningar	  inom	  e-‐hälsaområdet	  till	  en	  bråkdel	  
av	  vad	  det	  annars	  skulle	  ha	  kostat.	  
	  
Vid	  HIP-‐Forum	  kan	  entreprenörer	  och	  innovationsaktörer	  få	  information	  om	  HIP	  SDK	  
(hip.se),	  delta	  i	  workshops,	  ta	  hjälp	  av	  experter	  inom	  området	  samt	  få	  enskild	  konsultation.	  
	  
Syfte	  
Syftet	  med	  HIP-‐Forum	  är	  att	  stödja	  företag	  och	  organisationer	  att	  använda	  det	  ramverk	  för	  
applikationsutveckling	  med	  verktyg,	  regelverk	  och	  utvecklingsmiljöer	  som	  finns	  på	  hip.se.	  	  
	  
Målgrupp	  
Målgruppen	  för	  HIP-‐Forum	  är	  aktörer	  som	  idag	  planerar	  eller	  håller	  på	  att	  utveckla	  nya	  e-‐
tjänster	  och	  ser	  HIP	  SDK	  som	  en	  möjlighet	  för	  att	  snabba	  på	  och	  underlätta	  utvecklingen.	  	  
	  
Fokus	  på	  dessa	  mötesforum	  är	  att	  på	  ett	  konkret	  sätt	  informera	  om	  möjligheterna	  med	  
Hip.se	  och	  att	  finna	  lösningar	  på	  hur	  just	  din	  organisations	  tänkta	  eller	  utvecklade	  tjänst	  
inom	  e-‐hälsa	  kan	  dra	  nytta	  av	  hip.se.	  Även	  att	  de	  projekt/organisationer	  som	  är	  med	  delar	  
med	  sig	  av	  erfarenheter	  och	  behov.	  Detta	  innebär	  att	  en	  del	  av	  agendan	  kommer	  vara	  mer	  
tekniskt	  inriktad.	  	  
	  
Mötena	  kommer	  att	  äga	  rum	  regelbundet	  och	  vara	  indelade	  i	  olika	  block	  för	  att	  kunna	  
tillgodose	  just	  den	  fas	  ni	  befinner	  er	  i.	  	  
	  
Ni	  kan	  anmäla	  er	  till	  enskilda	  block,	  till	  flera	  block	  och	  till	  flera	  möten.	  Inför	  varje	  möte	  
kommer	  en	  separat	  inbjudan	  för	  att	  underlätta.	  
	  
	  
	  



HIP-‐Forum	  Agenda	  12	  oktober	  	  
	  
	  
09.00-‐09.15	   	   Välkomna	  
	  
Block	  1	  (fm)	   	   	  
	  
09.15-‐10.00	   	   Teknisk	  introduktion	  till	  HIP	  (främst	  för	  nya	  intressenter)	  
	   	   Vad	  är	  HIP,	  vad	  kan	  man	  använda	  HIP	  till	  och	  hur	  samt	  	  
	   	   demo	  av	  HIP	  
	  
10.00-‐11.00	   	   Fördjupning	  kring	  HIP	  

Typiska	  behov	  som	  HIP	  kan	  stödja	  samt	  tillämpningsexempel.	  
Denna	  gång	  genomgång	  av	  funktionerna	  i:	  

	  

•   PCC	  Patient	  device	  
Ramverk	  för	  att	  koppla	  samman	  patientens	  device	  med	  en	  
host	  application,	  exempelvis	  vårdens	  system 
	  

•   PCC	  Host	  application	  
Ramverk	  för	  att	  koppla	  samman	  en	  host	  application,	  
exempelvis	  vårdens	  system,	  med	  patientens	  device	  
	  

11.00-‐11.50	   	  Inera	  -‐	  Nationella	  tjänsteplattformen,	  anslutning	  och	  certifiering	  
Representanter	  från	  Inera	  beskriver	  Nationella	  
tjänsteplattformen,	  hur	  man	  ansluter	  till	  den	  och	  certifiering	  av	  
tjänstekonsumenter	  
	  

11.50-‐12.00	   Summering	  
Vad	  innebär	  det	  här	  för	  oss?	  Vad	  vill	  vi	  veta	  mer	  om?	  	  
	  

12.00-‐13.00	   LUNCH	  på	  egen	  hand	  

	  
Block	  2	  (em)	   	   Boka	  experten	  
13.00-‐15.00	   För	  projekt	  som	  använder/vill	  använda	  HIP.	  Möjlighet	  att	  boka	  

enskilt	  möte	  för	  konsultation	  om	  t.ex.	  användning	  av	  SDK:er	  

	  
	  
H2	  Health	  Hub	  
Platsen	  för	  HIP-‐Forum	  12	  oktober	  är	  H2	  Health	  Hub	  -‐	  en	  mötesplats	  &	  co-‐working	  space	  mitt	  
i	  det	  expanderande	  life	  scienceklustret	  i	  Hagastaden,	  där	  start-‐ups	  och	  etablerade	  
företag	  	  inom	  vård,	  hälsa	  och	  läkemedel	  möter	  företag	  inom	  teknik	  och	  digital	  utveckling.	  
Målet	  är	  att	  katalysera	  utvecklingen	  och	  implementeringen	  av	  nya	  smarta	  verktyg	  och	  
lösningar	  för	  bättre	  hälsa.	  
	  
	  



	  
Anmälan	  
Anmälan	  görs	  separat	  till	  förmiddagens	  gemensamma	  block	  1	  respektive	  enskild	  
konsultation	  under	  eftermiddagen	  senast	  7/10	  genom	  att	  meddela	  namn,	  organisation	  och	  
mail	  till	  Malin	  Domeij	  (anmalan@hip.se,	  mobil	  073-‐274	  3025).	  
	  
OBS!	  Vi	  har	  cirka	  30	  platser	  så	  det	  är	  först	  till	  kvarn	  som	  gäller	  till	  Block	  1.	  För	  Block	  2	  kan	  vi	  
boka	  in	  ca	  2-‐3	  projekt	  vid	  varje	  mötestillfälle	  och	  kontaktar	  er	  för	  att	  bestämma	  tid.	  	  
	  
	  
Varmt	  välkomna	  
	  
	  
Patrik	  Hansson	   	   Nina	  Sellberg	  	  
Ansvarig	  HIP-‐Forum	   	   CEO	  KI	  Information	  AB	  	  
	  
	  
	  
	  
Kommande	  HIP-‐Forum	  
För	  er	  planerings	  skull	  kommer	  här	  kommande	  datum	  för	  Hip-‐Forum	  under	  hösten	  2016	  –	  
lägg	  gärna	  in	  dem	  redan	  nu	  i	  kalendern.	  Vi	  erbjuder	  dels	  HIP	  Forum	  med	  gemensamt	  
förmiddagsblock	  ca	  en	  gång/månad	  och	  dels	  enskilda	  konsultationer	  varannan	  vecka	  på	  
onsdagar	  enligt	  behov.	  Inbjudan	  till	  månatliga	  HIP-‐Forum	  skickas	  ut	  cirka	  en	  vecka	  före	  
mötestillfällena.	  För	  enskilda	  konsultationer	  hör	  ni	  av	  er	  till	  Malin	  Domeij	  för	  att	  boka.	  
	  
•   Ons	  9	  november	  -‐	  HIP	  Forum	  kl	  09.00-‐15.00	  inkl.	  enskilda	  konsultationer	  
•   Ons	  7	  december	  –	  HIP	  Forum	  kl	  09.00-‐15.00	  inkl.	  enskilda	  konsultationer	  
	  
Enskilda	  konsultationer	  
•   Ons	  26	  oktober	  
•   Ons	  23	  november	  
	  
Frågor/kontaktpersoner	  
Patrik	  Hansson,	  ansvarig	  HIP	  Forum,	  0708-‐84	  65	  55,	  patrik.hansson@hip.se	  
Malin	  Domeij,	  anmälningar	  mm,	  073-‐274	  3025,	  malin.domeij@hip.se	  
	  
	  
HIP-‐Forum	  drivs	  av	  KI	  Information	  AB,	  med	  finansiering	  från	  VINNOVA.	  Målet	  är	  att	  erbjuda	  
HIP	  SDK	  för	  att	  marknaden	  snabbt	  ska	  kunna	  skapa	  nya	  e-‐tjänster	  för	  patienter,	  vård	  och	  
forskning,	  samt	  att	  erbjuda	  HIP	  Forum	  som	  stimulerar	  till	  denna	  utveckling.  	  
	  
	  	  

	   	   	   	   	  


