SARQA nätverksträff 5:e Mars: "Framtidens vård".
Hjärtligt välkomna till Sigma Connectivity’s lokaler i Lund torsdagen 5:e Mars för nätverkande, en bit mat
samt föreläsning angående trender i vården och hur den kan komma att se ut i framtiden. Föreläsare är
PA Hedin, Affärsutvecklare för BU MedTech på Sigma Connectivity. Vi träffas vid 17.30 och är klara strax
efter 19. Adressen är Mobilvägen 10, Lund.
Så här säger PA Hedin om kvällens tema ”Hur kan vi bemöta 7.8 miljarder SuperConsumers som kräver
mer och bättre vård?”
Idag finns det mer människor i livet än som någonsin har dött. I Hong Kong är förväntad livslängd 84,7.
Vi är fler och lever längre men kostar mer. Som ett exempel står de kroniskt sjuka i USA idag (nästan 200
miljoner) för 75% den totala kostnaden för hälso och sjukvård. En kostnad som väntas vara närmare 20%
(17.1% 2017) av USA:s hela BNP 2019 och i så fall skulle sluta på ca 4.285.800 miljoner dollar. Global
förväntas kostnaderna stiga långt över de 7.8 biljoner som uppskattades 2016. Bättre läkarvård,
diagnostisering och behandling och en globalt ökad välfärd står för huvuddelen av kostnaderna idag.
Den störst ökade kostnaden kommer dock redan i år vara SuperConsumers. Kort sagt människor som du
och jag. Digitalt erfarna, ekonomiskt starka, emotionellt investerade, medvetna och informerade kräver
vi omedelbar vård med resultat nu, idag, på sekunden. Så hur kommer hälso- och sjukvården hantera
detta? Hur kan vi bemöta 7.8 miljarder SuperConsumers som kräver mer och bättre vård?
Som affärsutvecklare på Sigma Connectivity ingår det i mina uppgifter att hjälpa företag att ligga ett
steg före genom att förutspå framtiden. Under mina 46 år har jag bott och verkat i Europa, Asien och
Afrika. Erfarenheter som jag idag försöker omvandla till att skapa hållbara lösningar för framtidens
hälso- och sjukvård genom att ta tillvara på dagens tekniska lösningar. Som person drivs jag av min
nyfikenhet och av en djup tro av att allt alltid kan bli bättre. Jag hoppas med denna korta intro att du
inte bara är nyfiken och vill närvara utan också vill vara med och skapa en bättre, mer välmående
framtid.
Anmälan (samt ev. allergier) sker till ordförande, Johan på johan.hellfalk@sigmaconnectivity.se senast
den 27:e Februari.
Hoppas vi ses!
/ mvh Johan Hellfalk, ordförande SARQA

