INBJUDAN

Löser eHälsa framtida

generationers krav på sjukvård?
Måndagen den 3 juli bjuder Takeda in till ett mingel på temat värdebaserad vård sett ur ett patientperspektiv.
Vi tar upp olika aspekter av en värdebaserad vård, med fokus på dagens unga. Är vi på rätt spår och mäter vi
rätt saker? Hur får vi en modern sjukvård för oss och för framtida generationer, utan att ge avkall på viktiga
värden?
• Kommer dagens utveckling vara tillräcklig för att möta framtida generationers krav på sjukvård?
• Vad har patienterna för önskemål på sjukvården – idag och i framtiden?
• Vad värderas i en behandling? Att bli frisk, trygghet, transparens eller andra värden?
• Kan allt förklaras med laboratorieresultat och medicinska parametrar, eller måste ytterligare värden tas i
beaktande?
• Vilka steg har vi hittills tagit och är de i rätt riktning – eller behöver vi byta väg?
Moderatorsledda diskussioner varvas med mingel.
Agenda
17.00-17.20
17.20-17.30
17.30-17.50
17.50-18.00
18.00-18.20
18.20- 		

Diskussion med Daniel Forslund, Stockholms läns landsting och Patrik Sundström, SKL
Mingel
Diskussion Panos Tufexis, Unga Magar
Mingel
Diskussion med Niclas Sundler, Telia Healthcare och Tobias Nilsson, Västra Götalandsregionen
Mingel

Moderator
Anna Dyhre, författare, föreläsare och utbildare
Plats
Tid

Däcket på Briggen Tre Kronor, inre hamnen
Måndag 3 juli. Drop-in från kl. 16.50

Anmälan

carl-johan.glans@takeda.com , 070-370 50 10. OBS! Föranmälan krävs.

Takeda står för enklare plockmat i enlighet med LER i samband med minglet. F

Välkommen!

Takeda arbetar för att förbättra människors hälsa världen över. Det har vi gjort sedan år 1781 och gör än idag. Vi arbetar inom hela vården, från förebyggande behandling till
behandling och bot. Och genom ledande medicinska innovationer vill vi på Takeda hjälpa så många människor vi kan till ett bättre liv så snart vi kan.
Vår styrka är ett enat, globalt Takeda och en organisation präglad av mångfald. Vi har en vision för år 2020: ”Better health, brighter future” och det jobbar vi för att uppnå varje dag.
Vår ambition är att göra skillnad.
Takeda Pharma AB
Box 3131, 169 03 Solna, Tel: 08-731 28 00, E-post: infosweden@takeda.com, www.takeda.se
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