
INBJUDAN

Från digitalisering och innovation till att 
patienten blir medskapare till sin egen hälsa
Hur kan patienterna, med hjälp av AI, förbättra behandlingsresultat och bidra till 
bättre hälsa?

Sverige siktar på att vara bäst på e-Hälsa 2025. Varje dag pågår ett gemensamt arbete 
för att nå denna vision, men utmaningarna är många. Landstingen genomför en digital 
transformering i flera hänseenden. På vilket sätt går de tillväga - som isolerade öar eller 
tar man hjälp av varandra? Vad är bäst?

Samtalet på Furillen tar upp möjligheterna med nya tekniker som innovatörer utvecklar 
globalt, men som sällan nyttjas på den lokala arenan. Hur ska landstingen ta hand om 
alla de möjligheter som finns och hur planerar man att göra dessa tillgängliga, både ur 
ett regionalt och ett nationellt perspektiv?

Vi lyfter även på locket till en värld där patienterna sitter i förarsätet till sin egen 
behandling och bidrar till kollektiva förbättringar och koppla detta till en värld med 
artificiell intelligens som en ny stöttepelare vid val av insatser. Är de system som införs 
idag redo för framtidens krav på maskinlärande system? 

Vi vill inte stressa, men snart är det 2025…

Talare: 

Dag Forsén: e-Hälsostrateg, Region Östergötland
Hans Winberg: Generalsekreterare, Leading Health Care
Fredrik Öhrn: Patientrepresentant
Ingeborg R Borgheim: Head of Nordics and Baltics, Takeda Pharma
Niklas Huss: Innovationschef, Länsförsäkringar
Daniel Forslund: Innovationslandstingsråd, SLL
Robert Winroth: Innovationslandstingsråd, Västerbotten
Margareta Fransson: Regionråd, Region Östergötland
Jenni Nordborg: Regeringens Life Science kontor
Patrik Sundström: e-Hälsoprogramansvarig, SKL

Moderator

Anna Dyhre – författare, föreläsare och utbildare

Plats: Furillen

Tid:  2 juli, 18.30-21 (cirka). Buss avgår från Visby kl. 17.30 och ankommer igen  
 till Visby cirka kl. 22.

Anmälan till 

lina@skandevall.se, 070-600 30 80. Meddela även eventuella matallergier.

OBS! Begränsat antal platser.

Takeda står för mat och dryck i enlighet med LER i samband med diskussionen.

Välkommen!
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Telefon: 08-731 28 00
E-post: infosweden@takeda.com

www.takeda.se


