Träffa oss på Vitalis

Kostnadsfri biljett
Använd bjudkod ee2s97

– vi bjuder på inträdet till utställningen
(ordinarie pris 495 SEK)!

MONTER: B07:20

24–26 april Svenska Mässan, Göteborg

Mötesplats

Nordens
ledande eHälsomöte

Konferens
Utställning

180 utställare - 200 seminarier - 4 500 medverkande
Gör dig redo för den digitala omställningen.
Utställning

Experience the health transformation

Över 180 utstä
llare
på plats

Vi bjuder på inträdet till utställningen – registrera dig med bjudkod ee2s97
(ord. pris 495 SEK)

En unik helhet med ett starkt konferensprogram, kombinerat med en stor utställning

Kompetensutveckling och nätverkande

Över 180 utställare med de senaste lösningarna
inom eHälsa

Här pågår den viktiga diskussionen om
vårdens och omsorgens framtid och hur
visioner blir verklighet.

DETTA HÄNDER PÅ VITALIS 2018
Äldreomsorg@vitalis
Konferensspåret som lyfter aktuella frågeställningar
och utmaningar inom äldreomsorg och ny teknik.

Intelligent Hospital Paviliion
Uppkopplade vårdmiljöer med uppbyggda patientrum där
produkter och tjänster från olika leverantörer samverkar.

Smarta hem och boenden
Ett torg på mässgolvet med fokus på produkter och tjänster
som bidrar till en bättre vardag. Utställning och öppen scen.

Demo@vitalis
Ett högintensivt demo-maraton med en rad nya innovationer
som presenteras på 200 sekunder.

Robotics@vitalis
De allra senaste produkterna och lösningarna inom robotik
- få expertråd och information från ledande leverantörer.

AI och morgondagens teknik
Heldagsspår och diskussion om hur AI kan förbättra
vården.
...och mycket mer!

HITTA DE ALLRA SENASTE
LÖSNINGARNA INOM EHÄLSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientsäkerhet
Förändringsledning
Hälsotjänster
Beslutsstöd
Vård på distans
Vårdtjänster
Teknik
Medical Imaging
AI
Välfärdsteknologi
Äldreomsorg
Vård i hemmet

Konferens
1–3 dagar

NÅGRA AV TALARNA PÅ KONFERENSEN:

Annika Strandhäll
Socialminister

Dr Simon Kos
Chief Medical Officer and
Senior Director, Worldwide
Health, Microsoft

Hazel Jones
Programme Director,
NHS Digital

Vitalis öppettider, seminarier och utställare hittar du på www.vitalis.nu

Anmäl dig och köp
konferenskort
här >>

Niklas Eklöf
tf.Chef för enheten Strategi
och samordning,
eHälsomyndigheten

