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Boston Consulting Groupin konsultti valittiin maailman parhaimpien joukkoon
Boston Consulting Groupin senior partner Stefan Larsson on valittu vuoden 2015 maailman parhaan 25 konsultin joukkoon.
Larsson sai kunniamaininnan ensiluokkaisesta toiminnastaan terveydenhuollon alalla.
Konsultointitoimialan johtava julkaisu Consulting Magazine valitsee maailman parhaat konsultit vuosittain. Tänä vuonna 25 parhaan konsultin
joukkoon valittiin myös BCG:n Stefan Larsson.
- Ehdolla oli peräti 400 konsulttia, ja taso kovenee vuosi vuodelta. Tämän vuoden voittajat ovat kukin tärkeitä mielipidevaikuttajia omilla
konsultoinnin alueillaan, sanoo Consulting Magazinen päätoimittaja Joe Kornik.
Stefan Larsson toimii BCG:n Tukholman toimistolla senior partnerina sekä kansainvälisenä terveydenhuoltopalveluiden johtajana. Hänen
erikoisalueensa on terveydenhuollon arvopohjainen ohjausmalli VBHC (value-based health care). Mallin pääajatuksena on saavuttaa entistä
parempia tuloksia parhaalla mahdollisella kustannusrakenteella.
- On ollut erittäin motivoivaa olla mukana koko terveydenhuollon ammattikuntaa koskevassa hankkeessa, jolla edistetään terveydenhuollon
johtamisen muutosta. Onnistuessaan muutos voi johtaa terveydenhuollon tulosten merkittävään kohentumiseen, Larsson kuvailee.
Yrityksen palveluksessa jo lähes 20 vuotta
Larssonilla on kaksi tohtorintutkintoa ja laaja kansainvälinen kokemus terveydenhuollon alalta. Hän on muun muassa ollut perustamassa
ICHOM-yhtymää, joka pyrkii luomaan kansainväliset standardit terveydenhuollon tulosten mittaamiseen. BCG:n palveluksessa Larsson on ollut
lähes 20 vuotta, ja toteuttanut useita laaja-alaisia muutoksia niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa. Viime aikoina Larsson on
keskittynyt VBHC-mallin tutkimiseen ja sen tuomiseen mukaan asiakkaidensa toimintaan.
- Olen kiitollinen BCG:n antamasta tuesta minulle ja koko VBHC-tiimille. Consulting Magazinen myöntämän kunniamaininnan myötä myös BCG
on saanut tunnustuksen edelläkävijyydestä terveydenhuoltoalan liikkeenjohdon konsultoinnissa, Larsson kiittelee.
Consulting Magazinen artikkeli luettavissa osoitteessa: http://www.consultingmag.com.
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