
Temat för MultiHelix Think Tank (MTT) mötet den 29 januari 2018 i Lund: 

Personlig hälsa för alla –  
oavsett diagnos, ålder, bakgrund, kön, bostadsort…  
 
Hur kan MTT bidra till händelseutvecklingen? 
För medlemmar i MTT finns samtliga presentationer och efterföljande diskussioner på 
MultiHelix Think Tanks hemsida. 
 
Program: 
 
Inledning och genomgång av MTT 2018 - vad vill vi uppnå? 

• Ursula Hultkvist Bengtsson 
Presentation av konceptet Hälsoförskolan i Örkelljunga  

• Li Merander –  Örkelljunga kommun 
Aktivt och hälsosamt åldrande   

• CASE - Gunilla Carlsson  
Etiska perspektiv – det personliga ansvaret 

• Palliativt utvecklingscentrum - Carl-Johan Fürst  
Hur rustar vi till förändringsvilja?  

• RCC – Christina Landegren 
• Hälsostaden – Carl Johan Robertz 
• HSO – Thomas Larsson 

 

Moderator: Ursula Hultkvist Bengtsson, MultiHelix 

 
Sammanfattning: 
 
MultiHelix Think Tank välkomnar 12 nya medlemmar från januari 2018. Tillsammans är vi nu 70 
personer fördelade på 45 olika verksamheter i MultiHelix struktur. 
 
Inledning och genomgång av planen för 2018:  
Vad är syftet med Think Tanken under 2018? Årets pärlband av möten kommer att ge oss inspiration 
till att presentera för omvärlden hur framtidens hälso- och sjukvård kan komma att se ut. Hur ska vi 
hitta rätt väg och vilken är den rätta vägen? Vilken infrastruktur behövs för att uppnå nolltolerans för 
väntetider i vården? Hur drar vi mesta möjliga nytta ut av stora investeringar som ESS och MAX IV så 
att de bidrar till samhället och bättre liv för oss medborgare i en tid av ständiga budgetkriser i det 
offentliga rummet? Vi följer upp denna tråd från nov mötet under våren i en mindre arbetsgrupp. 
Vad vill medborgare, patienter och anhöriga se för bild av framtidens hälso-och sjukvård? Vad kan 
näringslivet bidra med? Vilken betydelse har maten vi äter och vilken kvalité har vi råd med i vården 
framöver? Hur räknar vi hem detta i slutändan – hur gör andra för att balansera behov och 
möjligheter? Vad kostar det att inte agera nu för att bygga in prevention av sjukdom i allas vårt 
medvetande och agerande? Hur ska allt detta finansieras? Behövs mer pengar eller ska vi använde de 
vi redan har annorlunda?  
 
Röda tråden för MTT är som bekant: 
Hälsan genom livet – hur kan vi bidra till att skapa värde för en människa oavsett var individen 
befinner sig på skalan frisk till sjuk? I slutet av året kanske vi kan ha hjälpt varandra att förstå och 
sedan arbeta för att börja genomföra de förändringar som behövs under lång tid framöver… 



Presentationernas logik? 
Vi började med barnen och tog oss vidare upp i åldrarna via CASE. Vi fick höra om goda 
exempel från RCC och Hälsostaden. CASE, RCC och Hälsostaden som modeller för 
framgångsrik samverkan över olika gränser? Viktigast av allt - vad tyckte 
patientorganisationerna genom HSO Skåne om hur väl samhället har lyckats med lika vård 
för alla? Och vems är ansvaret för framtidens hälso-och sjukvård? Vilken roll har vi var och 
en att spela? Det personliga ansvaret? Rangordning av etiska principer – viktig diskussion när 
principerna ställs mot varandra. Om jag inte klarar hälsosamt åldrande uppstår skuld då? 
 
Vad vill MTT medlemmar ska hända och finns det områden vi kan bidra till? 

• MTT kan följa upp med arbetsgrupp för ”Hälsan genom livet” 

• Nyckelord är MOD och RELATIONER 
• Agenda 2030 och RS mål för denna? 
• Kan RS tänka nytt och t ex inrätta en hälsocentral på Hälsoförskolan? 

• Det personliga ansvaret från början till slut!? 

• MTT kan samla in de goda exemplen och berättelserna och dela dem! 
• Skapa ett bibliotek av lärdomar 

• SUS arbetar på tillitsbaserad styrning av vården framöver 

• Etablera följeforskning av Hälsoförskolan – kan CASE hjälpa till? 
• Behövs finansiering för följeforskning! 
• Studenter kan göra delprojekt (utgå från vårdcentraler och Med Fak) 

• Få genomslag i kommuner – för samman kunskapsområden (CASE modell) 

• Systematiskt förändringsarbete såsom i Hälsostaden och RCC 

• Nya verktyg behövs för att möta behoven av personlig hälsa t ex AI och e-hälsa 

• Lägg om budgetsystemet i RS. Ge investerings- och omstruktureringsbudget från Region 

Skåne till aktörer att klokt använda i nytt ledningsformat. Krav på att kunna räkna hem 

investeringen på 3 års sikt? 
• Ge stöd från högsta ledningen och tillåt misstag! 
• Gör jämförelse mellan länder som har skattefinansierad vård och de som har 

försäkringsbaserad vård. 
 
Slutligen: Personlig hälsa är det som samhället och vi medborgare strävar efter. Vi kan också 
konstatera att det är långt kvar till jämlik hälsa och vård i Sverige. Det finns goda exempel på 
hur man kan ändra arbetssätt genom samverkan men att det krävs mod och tillit för att ge 
utrymme för den långsiktiga förändring som redan borde varit på plats. MTT kan bidra 
genom att lyfta fram och förmedla goda exempel men också driva på förändring genom att 
koppla samman sina medlemmar spridda över hela life science eko-systemet till reell 
samverkan. MTT har därmed målet att bidra till FN Agenda 2030 mål nr 3: 
 
uEnsure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
 


