3 juli Almedalen

Rebell eller struktur – vad krävs
för innovation i vården?

Som första landsting har Stockholm nu
en strategi för innovation. Men vad krävs för
att gå från vision till verkstad? Diskussion och
konkreta exempel på framgångsrik innovation
som drivs av patienter, vårdpersonal och
strategiska samverkanspartners.
Vi ses i Hälsodalen kl 13.15-14.40 (Bryggan)
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Rebell eller struktur – vad krävs
för innovation i vården?
Som första landsting har Stockholm nu en strategi
för innovation. Men vad krävs för att gå från vision
till verkstad? Diskussion och konkreta exempel på
framgångsrik innovation av patienter, vårdpersonal
och strategiska samverkanspartners.

Hur kan landstingets innovationsstrategi möta vårdens utmaningar?
Stockholms läns landsting – först i landet
med en särskild strategi för innovation. Nu
samlas också innovationsverksamheterna
under ett paraply: SLL Innovation.
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting
Vad händer när föräldrar till barn
med cancer driver innovation?
BarncancerAppen blev starten för personal,
patienter och närstående att driva innovation tillsammans på Barnonkologen på
Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här berättar
de om samarbetet och om nästa steg – fler
innovationer för bättre barncancervård.
Lisa Ståhl, förälder till barn med cancer,
Carina Kampe, patientföreningen Barncancerfonden Stockholm-Gotland och
Therese Sjöberg, Innovationsplatsen
Hur kan drönare rädda liv
vid plötsligt hjärtstopp?
Varje år drabbas 5000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, nästan alltid med dödlig
utgång – men drönare som transporterar
hjärtstartare kan öka överlevnaden även i
svårtillgänglig miljö som skärgården.
David Fredman, Hjärtstoppscentrum

Södersjukhuset demonstrerar och pekar på
framtida möjligheter. Med drönarutvecklarna
Jan Björn och Sebastian Wallman
Fler patienter, färre vårdplatser
– kan innovation lösa dilemmat?
Hjärtsvikt är en folksjukdom som ökar,
men vårdplatserna räcker inte till. Vad
göra? Ett företag föreslog att Karolinska
Universitetssjukhuset skulle köpa in fler
hjärtpumpar – men skulle det lösa problemet? Personalen valde en annan väg.
Michael Melin, läkare, chef, och Nina
Lahti, Innovationsplatsen, om hur Hjärtdagvården mer tillgänglig vård.
Vem ska sätta agendan
för vårdens utveckling?
Daniel Forslund blickar framåt med
Anja Malmberg, chef Råd och stöd,
Barncancerfonden, Paul Beatus,
vd h2 HealthHub, samt Carina Kampe,
Michael Melin och Therese Sjöberg.

3 juli Almedalen 13.15-14.40
Moderator: Daniel Forslund,
innovationslandstingsråd Stockholm.
Arrangör: SLL Innovation och Innovationsplatsen
Karolinska Universitetssjukhuset
Plats: Hälsodalen (Bryggan), S:t Hans Café.

Klickbar länk till programmet här

