INBJUDAN
Digitalisering och innovation som möjliggörare
för ökat värde inom sjukvården
-eller blir Dr Pepper och Dr Watson vår tids frälsare?
Måndagen den första juli bjuder Takeda in till mingeldiskussion på temat ”Digitalisering och
innovation”. Olika aspekter av vårdens transformering inom digitalisering, innovation, regelverk
och organisation tas upp.
Sett till dagens snabba utveckling - hur ser andra sidan av myntet ut? Vilka utmaningar kommer
med ett utökat införande av digitala lösningar, och klarar sig sjukvården med enbart detta eller
måste parallella processer till för att möta utvecklingen? Vad händer med de organisatoriska
delarna den dag AI tar över? Vilka justeringar måste genomföras på nationell nivå för att, rent
juridiskt, kunna genomföra alla innovationsidéer och ny teknologi? Kan man rent juridiskt ens
införa allt?
Hur gör vi så att patienterna, i sin önskan att vara delaktiga i sin sjukvård, väljer att använda
svensk sjukvårds digitala lösningar framför sjukvårdlösningar via virtuella utländska ”doktorer”?
Det finns många frågor som måste besvaras för att kunna komma vidare när svensk sjukvård
förändras – men vilken börjar man med och hur?
Frågor från bland annat tidigare ministrar varvas med moderatorsledda diskussioner.
Välkommen!
Plats: Trädgården, Tunnbindaregatan 3
Tid: 1 juli, drop-in från 16.50

Kl 17.50-18.55
Mingel
Moderator:
Anna Dyhre; författare, föreläsare och utbildare
Anmälan
carl-johan.glans@takeda.com , 070-370 50 10
OBS! Föranmälan krävs.
Takeda står för enklare plockmat och dryck i enlighet med LER i samband med minglet.
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Hans Winberg, Leading Health Care
Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna
Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv
Emma Strömfelt, Anicura
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