Träffa oss på Vitalis

Kostnadsfri biljett
Använd bjudkod 3wjqj9

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

MONTER: B08:41

25–27 april Svenska Mässan, Göteborg

Mötesplats

Nordens
ledande eHälsomöte

Konferens
Utställning

Vitalis och eHälsoområdet är i kraftig tillväxt och samlar nu över 3 600 deltagare,
som under tre dagar skapar nya innovationer, affärer och samarbeten.
En unik helhet med ett starkt konferensprogram, kombinerat med en stor utställning

Kompetensutveckling och nätverkande

Över 120 utställare med de senaste lösningarna
inom eHälsa

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

Vi bjuder på inträdet till utställningen – registrera dig med bjudkod 3wjqj9

(ord. pris 495 SEK)

DETTA HÄNDER PÅ VITALIS 2017
Äldreomsorg@vitalis
Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separat
konferensspår under området Kommunal vård och omsorg,
Äldreomsorg@vitalis, lyfter vi aktuella frågeställningar
och utmaningar inom äldreomsorg och ny teknik.

Intelligent Hospital Paviliion
Uppkopplade vårdmiljöer med uppbyggda patientrum.
Här kan man ta del av integrerade lösningar i en akutmottagnings- eller patientrumsmiljö, där produkter och
tjänster från olika leverantörer samverkar.

Smarta hem och boenden
En utställningsdel i anslutning till konferensspåret Äldreomsorg@vitalis med fokus på smarta hem och boenden.
Här hittar du produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till en bättre vardag för många
människor.

Demo@vitalis
Den 25 april får du tillfälle att se en rad nya innovationer
inom Connected Health och eHälsa på Vitalis – under ett
högintensivt demo-maraton! Varje presentatör har 200
sekunder på sig att presentera sin innovation. Resultatet
blir ett medryckande arrangemang med kvalitetssäkrade
live-demonstrationer, hög energi och puls.

Robotics@vitalis
En utställningsdel och ett aktivitetsområde kring robotar
inom vård och omsorg. Här finns innovativa exempel på
hälsorobotar, som ökar mobiliteten och hjälper till med
allt från påklädning till bland annat duschning. Se de allra
senaste produkterna och lösningarna inom robotik och
få expertråd och information från ledande leverantörer.

...och mycket mer!
Läs mer på www.vitalis.nu

HITTA DE ALLRA SENASTE
LÖSNINGARNA INOM EHÄLSA
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•

Beslutsstöd
Informationsöverföring
Invånartjänster
Utställning
Journalhantering
Över 120 utstä
Läkemedelshantering
llare
på plats
Mobila verksamhetsstöd
Säkerhet
Telemedicin
Vårddokumentation
Välfärdsteknologi som produktområde
Övervakningssystem

NÅGRA AV TALARNA PÅ KONFERENSEN:

Gabriel Wikström
Folkhälso-och
Sjukvårdsminister

Daniel Forslund (L)
Innovationslandstingsråd,
Stockholms Läns Landsting

Emma Spak
Ordförande, SYLF

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

Tredagarskonferens
Anmäl dig och köp
konferenskort
här >>

Patrik Sundström
Programansvarig E-hälsa, SKL

