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TCS förlänger samarbetet med ett av
Sveriges största barnsjukhus
STOCKHOLM | 5 juli, 2021: Tata Consultancy Services (TCS) meddelar att
företaget förlänger samarbetet med Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid
Karolinska Universitetssjukhuset. Inom ramen för det långvariga initiativet för
att underlätta barns sjukhusvistelse har TCS har donerat sammanlagt 770 000
kr till förmån för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Tidigare donationer har hjälpt barnsjukhuset med modern och interaktiv
teknik för att göra en av sjukhuskorridorerna levande och spännande för
barnpatienterna, installation av ett sinnesrum, en interaktiv projektorvägg
samt nya ljudkuddar som hjälper barn lyssna på musik eller sagor. Med den
senaste donationen investerade sjukhuset i en skolrobot som hjälper

patienten att tillgodogöra sig undervisning trots vistelse på sjukhuset.
Avinash Limaye, Regionchef för TCS i Skandinavien, säger: ”Engagemanget i
hälsa och välmående finns djupt rotad i TCS kultur, både vad gäller vår personal
och samhället i stort. Vi är glada över att kunna förlänga samarbetet med Astrid
Lindgrens Barnsjukhus och fortsatt investera i den miljö som barnen vistas i.”
Svante Norgren, Temachef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, säger:
”Samarbetet med TCS och företagets donationer hjälper oss att investera i
interaktiv teknik som blir en del av barnens underhållning och utveckling, vilket
är en viktig del i att underlätta sjukhusvistelsen för både barnen och deras
familjer. Det gläder oss på Astrid Lindgrens Barnsjukhus att samarbetet med TCS
fortsätter.”
En stor del av TCS ägs, via Tata Sons, av stiftelser där målet är att stödja
bland annat hälsa, utbildning, konst och kultur. I en sammanställning över
århundradets största filantroper, gjord av EdelGive Hurun i juni 2021, kom
Jamsetji Tata på första plats, med uppskattade donationer på totalt 102,4
miljarder USD. Läs mer om Tata Sons här https://www.tata.com/business/tata-sons

Tata Consultancy Services (TCS)
TCS är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster och affärslösningar
inom IT. I över 50 år har TCS samarbetat med flera av världens största företag
under deras digitala transformationsresor. De tekniktjänster- och lösningar
TCS erbjuder levereras via deras unika leveransmodell Location Independent
Agile™. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och
har närmare 489 000 högutbildade konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte
22,2 miljarder USD under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2021
och är noterat på BSE (tidigare Bombay Stock Exchange) samt NSE (National
Stock Exchange) i Indien. TCS aktiva arbete mot klimatförändringar och
prisbelönta arbete i samhällen över hela världen har belönats med en plats i
ledande hållbarhetsindex MSCI Global Sustainability Index samt FTSE4Good
Emerging Index.
Tata Consultancy Services (TCS) på den nordiska marknaden

TCS etablerades i Norden år 1991 och har i dag 17 500 medarbetare som
arbetar för kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Under de senaste
tolv åren har TCS i Norden rankats som den bästa leverantören av ITkonsulttjänster av sina kunder. TCS har dessutom utsetts till Europas ”Top
Employer” två år i rad.
Besök www.tcs.com för mer information och följ nyheter om TCS på @TCS
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