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– Samtal om digitalisering, innovationer och hållbar
hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården står inför ett vägskäl! Vi tror att digitalisering, innovationer och
nytänkande kan skapa förutsättningar för en hållbar utveckling – hur får dessa
möjligheter genomslag för invånare, patienter och samhälle?
TID: Tisdagen den 3 juli, 08:00-13:45
PLATS: Birgers Gränd 4/Strandgatan 15, Visby
Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Ändå har andra länder kommit betydligt
längre i att skapa förutsättningar för en digitaliserad hälso- och sjukvård – hur ska Sverige
komma ikapp?
När innovationer som individbaserad medicin introduceras uppstår stora engångskostnader –
hur kan vi realisera de vinster som uppstår med behandlingen?
Den digitala och gen-tekniska revolutionen kommer att påverka ekonomin – hur kan vi skapa
ett hållbart system som behåller och stärker förtroendet för en solidarisk finansiering?

Vad har vi råd att göra, och vad har vi råd att inte göra?
Utifrån dessa frågeställningar bjuder Novartis in till samtal i tre akter med ledande experter om
vad som händer i omvärlden och hur Sverige bör agera för att skapa en innovativ och hållbar
hälso- och sjukvård.
Ralph Harlid, planeringsdirektör i Landstinget Blekinge, kommer att moderera dessa samtal.

AKT 1: Hur kan digitalisering gagna patienter, hälso- och sjukvården och
samhället? (Session to be held in English)
Tisdag 3/7 kl. 08.00-09.15 (frukost från 07:30)
Taavi Kotka, Keynote speaker, Entreprenör och tidigare nationell CIO för Estlands regering
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Sara Lei, Läkare, Karolinska universitetssjukhuset

AKT 2: Individbaserad medicin – hur möter den ett offentligt finansierat
system?

Tisdag 3/7 kl. 10:30-11:45 (med fika från 10:00)
Peter Hovstadius, Keynote speaker, Medicinsk chef, Novartis
Marie Morell, Regionråd, Region Östergötland
Laura Hartman, Forskare inom nationalekonomi, Uppsala universitet. Ordförande för
tillitsdelegationen
Elin Karlsson, Ordförande i rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Sveriges Läkarförbund

AKT 3: Ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem?
Tisdag 3/7 kl. 12:30-13:45 (lunchmacka från 12:00)
Anders Ekholm, Keynote speaker - Vice VD policy och kommunikation, Institutet för
Framtidsstudier
Niklas Karlberg, Nordenchef, Novartis
Anna-Lena Sörenson, Vice ordförande, Socialutskottet, Sveriges Riksdag
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