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Beslutsfattare ställer diagnos på Sverige
Inför valet 2018 lanseras antologin Diagnos Sverige i ett samarbete med
Veckans Affärer. Redaktör Mats Ögren Wanger har samlat inlägg av Gunhild
Stordalen, Stefan Löfven och Julie Gerberding som var och en ställer diagnos
på svensk hälso- och sjukvård med ett särskilt fokus på framtidens hälsa. I
antologin debatteras vilka dagens och morgondagens hälsoutmaningar är,
men framförallt möjliga lösningar.
Antologin innehåller kapitelförfattare med skilda utgångspunkter, såsom
läkare, journalister, forskare, innovatörer, inspiratörer, patienter och politiska
makthavare som ger sina perspektiv på, och tankar kring, Sveriges ödesfråga
nummer ett - hur vi ska må i framtiden?

Medverkar gör bland andra Amelia Adamo, Aron Andersson, Niklas Ekdal, Julie
Gerberding, Martin Ingvar, Darja Isaksson, Stefan Löfven, Annie Lööf och
Gunhild Stordalen.
Se mer information och hela författarlistan
-I Diagnos Sverige har Mats Ögren Wanger samlat tongivande röster med
förhoppning om att inspirera dagens och morgondagens beslutsfattare till
ökat fokus på hälsofrågor. Genom att ekonomiskt stötta antologin vill vi bidra
till en ambitiös och hållbar hälso-och sjukvård, där Sverige kan verka som ett
föregångsland, säger Marie Ohrlander, policy- och kommunikationsdirektör,
MSD.

Diagnos Sverige är en fortsättning på antologin Position Sverige som
lanserades inför förra valet, då med fokus på innovation, hållbarhet och
arbetsmarknad. Medverkade då gjorde bland annat MSDs koncernchef
Kenneth Fraizer och den då blivande statsministern Stefan Löfven.
Lansering i Epicenter
Utgivningen av Diagnos Sverige uppmärksammas med en lansering och ett
inledande samtal om dagens och morgonsdagens hälsoutmaningar, där flera
av författarna medverkar. Samtalet leds av Åsa Uhlin, chefredaktör för
Veckans Affärer som också bidragit med ett kapitel i boken.
Lanseringen sker den 28 maj kl. 16.00 tillsammans med Veckans Affärer i
Epicenter. Lokalen, Disruption Hall i Epicenter, är Stockholms första digitala
innovationshus och dedikerad till innovation som påverkar framtiden. Här
möts snabbväxande internationella digitala stjärnor, biohackare, stora
företag, musikartister, fashionistas och entreprenörer – med andra ord en
utmärkt miljö för att lansera en antologi om framtidens hälsa.

Om MSD
Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande
hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot
några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för
oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en

bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med
akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i
forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota
sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar,
djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C,
Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har
sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi
skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda
mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta
mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

