
13.00 Patienten är redan på väg 
in i framtiden – hur trendkänslig 
 behöver vården vara?

Hans Winberg, Leading Heath Care
Tove Greve Lindahl, Ung Cancer

13.40 Patient eller person? 
Så  formar individens behov  framtidens 
vård.

Bengt Kristensson Uggla, GPCC
Sveneric Svensson, Capio
Elin Wahlstedt, Riksförbundet Sällsynta diag-
noser

14.45 Vi patienter vill ha en 
 smartare vård. Vill vården ha en 
 smartare patient?

Tove Greve Lindahl, Ung Cancer
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Hans-Inge Persson, GPCCs personråd
Stina Morian, Reumatikerförbundet

15.20 Mot framtidens vård: vem gör 
vad och när?

Penilla Gunther, Sveriges Riksdag
Sveneric Svensson, Capio
Niklas Karlberg, Novartis
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Henrik Ahlén, Alfa Bravo
Ralph Harlid, Landstinget Blekinge

DATUM OCH TID:
Onsdag den 5 juli, 
klockan 13.00–16.00 

PLATS:
Birgers Gränd 4/
Strandgatan 15

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby, 08-732 32 00, www.novartis.se

Kom och HÄLSA 
på framtiden
Novartis bjuder in till en eftermiddag för att tillsammans med patienter-
na och vården diskutera hur vi formar framtidens hälsa och sjukvård. 
 Programmet  modereras av Hans Winberg, generalsekreterare  stiftelsen 
Leading Health Care, och deltagande representanter från bland annat 
GPCC, Centrum för personcentrerad vård och Capio finns på plats. En dag 
med  diskussioner om trender, forskning, personliga erfarenheter och hur 
vi  gemensamt kan ta nästa steg. Kom för att lyssna och delta i interaktiva 
 samtal och diskussioner på Birgers Gränd!

NOVARTIS I ALMEDALEN
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14.15 PAUS – Mingel i trädgården med möjlighet att ta del av lösningar för 
patientstöd 

Stina Morian



13.00 Patienten är redan på väg 
in i framtiden – hur trendkänslig 
 behöver vården vara?

Utvecklingen inom dagens hälsa och sjukvård 
går snabbt framåt. Förändring står för dörren, 
där nya kommunikationsvägar, e-hälsolösningar 
och involverade patienter innebär tidigare oana-
de möjligheter. Har patienten och vården samma 
syn på framtidens utmaningar, hur förändrar det 
patientens roll och beteende och på vilket sätt 
behöver hälso- och sjukvården hänga med? 

13.40 Patient eller person? 
Så  formar individens behov 
 framtidens vård.

Dagens patienter ställer allt högre krav på vård 
utifrån sina egna unika behov och förutsättningar. 
Hur kan forskning och nya modeller användas för 
att möta individers önskemål om tillgänglighet 
och skräddarsydda lösningar? Kan personcen-
trerad vård vara en lösning till att bygga broar 
mellan vård och patient i framtidens hälsa- och 
sjukvård och förändra invanda tankesätt? 

14.45 Vi patienter vill ha en 
 smartare vård. Vill vården ha en 
 smartare patient?

Vår roll som patienter står inför förändring – med 
allt större krav på tillgänglighet, individanpassade 
lösningar och även förmåga och vilja att utföra 
vissa saker på egen hand. Vad blir effekten av 
allt mer uppdaterade och engagerade individer? 
Hur påverkar detta synen på rollen som patient? 
Vad säger patientföreträdare själva och personer 
i deras närhet?

15.20 Mot framtidens vård: vem 
gör vad och när?

Vårdens utmaningar kräver att vi tänker nytt. 
 Digitaliseringen påverkar oss som individer – nya 
innovationer innebär verktyg och arbetsmetoder 
där engagerade patienter kan fungera som allt 
större resurs. Attityder och invanda roller kom-
mer att utmanas. Hur ser vägen framåt ut givet 
dessa parametrar? Vilka konkreta förändringar 
vill patienten se, vem ansvarar för vad och hur 
blir det verkstad?

DATUM OCH TID:
Onsdag den 5 juli, 
klockan 13.00–16.00 

PLATS:
Birgers Gränd 4/
Strandgatan 15

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby, 08-732 32 00, www.novartis.se

Kom och HÄLSA 
på framtiden
Novartis bjuder in till en eftermiddag för att tillsammans med patienter-
na och vården diskutera hur vi formar framtidens hälsa och sjukvård. 
 Programmet  modereras av Hans Winberg, generalsekreterare  stiftelsen 
Leading Health Care, och deltagande representanter från bland annat 
GPCC, Centrum för personcentrerad vård och Capio finns på plats. En dag 
med  diskussioner om trender, forskning, personliga erfarenheter och hur 
vi  gemensamt kan ta nästa steg. Kom för att lyssna och delta i interaktiva 
 samtal och diskussioner på Birgers Gränd!
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14.15 PAUS – Mingel i trädgården med möjlighet att ta del av lösningar för 
patientstöd 


