
Temat för MultiHelix Think Tank (MTT) mötet den 19 mars 2018 i Lund: 

Hur kan forskning & innovation bidra till att lösa 
vårdkvalité och tillgänglighet genom nya arbetssätt, ny 
teknik, nya metoder och nya läkemedel?  
 
För medlemmar i MTT finns samtliga presentationer och efterföljande diskussioner på 
MultiHelix Think Tanks hemsida. 
 
Program: 
 

Inledning och och temat för dagen - vad vill vi uppnå? 
 Ursula Hultkvist Bengtsson, MultiHelix 
 
Möjligheter och begränsningar för utveckling av patientsäkerhet i slutenvården. 
 Anders Åkerlund, SUS 
 
Nulägesbeskrivning av digitaliserings och e-hälsoarbete i Region Skåne. 
 Sjuk: Jonas Gallon, RS – återkommer vid ett senare tillfälle. 
 
Artificiell Intelligens för bättre, mer jämlik och personcentrerad vård. 
 Damon Tojjar, RS och LU 

 
Hur får svenska patienter tillgång till framtidens läkemedel? Vilka nya typer av läkemedel 
som på ett väsentligt sätt kan förändra vårdens förutsättningar ser vi komma inom en 5 – 10-års period och 
hur får svenska patienter tillgång till dessa. 
 Dag Larsson, LIF 

 

 

Planeringsgrupp: Ursula Hultkvist Bengtsson, Eva Ohlstenius, Dag Larsson och Gabriella Brunlid. 
 
Sammanfattning: 
 
MultiHelix Think Tank välkomnar 4 nya medlemmar i mars 2018. 
 
Inledning:  
Rollen av vår Think Tank klarnar allt mer genom feedback och önskningar från er som 
medlemmar. Vi är ett mycket starkt nätverk under utveckling. Nya medlemmar tillkommer 
och några få lämnar. Fokus kvarstår runt life science, ICT och FoodTech. Vi har haft mycket 
fokus på olika aspekter av hälsa och vård men också haft andra teman som t ex 
nyttiggörande för life science av våra stora forskningsanläggningar ESS och MAX IV. I maj 
kommer vi till FoodTech och talar om smart mat för hälsa och hållbarhet. Dessutom ett 
uppföljande rundabordsmöte den 8 maj runt ESS och MAX IV. Vi skriver inga långa 
utredningar utan använder vår nyvunna kunskap direkt i våra yrkesroller men också för att 
kunna påverka samhället med fakta och nya förslag som uppstår i våra möten. 
Hälsoförskolan i Örkelljunga är ett sådant exempel. 
 



MTT fick i februari möjlighet att interagera med en hälso & sjukvårds delegation på besök 
från Wales genom MultiHelix internationella gren (Twins´International MultiHelix = TIM). 
Följande exempel på framtida samverkan identifierades av Wales gästerna (se mer under 
TIM på hemsidan): 

• Multihelix – 4 themes – all extremely relevant to what we do 
• Inhalation network collaboration with MVIC in Lund  
• Nano health platform, Swansea University 
• E-health and data management, Swansea University 
• Share concept from Health pre-scool to Wellbeing Villages – collaborate! 
• Arrange a Skåne-delegation to visit Wales 
• Import the ARCH (A Regional Collaboration for Health) way of thinking and acting 

from a BIG PICTURE vision 
Import Sweden’s ambition to collaborate 
Export Wales’ ambition to collaborate 
And then: Co-create 
 
Core partners har börjat titta på nya teman för 2019 och här är några förslag: 

- Ledarskapet – vem vågar ändra på strukturer? Beslutsfattare - vilka är de i 
verkligheten? Hur gör andra regioner och landsting? Varför är det så trögt att ändra? 

- Hälso- & sjukvårdens finansiering - olika modeller? andra länder? 

- Digitalisering -  vilken aspekt? Relevans för hälso-& sjukvården? 

- EU – policies för LS och dess effekter 

Fler teman följer… 

 
Presentationernas logik idag? 
Idag ska vi få möjlighet att fördjupa oss i olika aspekter av vårdkvalité och tillgänglighet. Det 
är nya arbetssätt, ny teknik, nya metoder och nya läkemedel som kan utgöra lösningar på 
olika problemställningar inom hälso- & sjukvård. Detta för att kunna verka i våra vardagliga 
roller med fakta i diskussionerna samt nya uppslag att gemensamt arbeta vidare med. 
Medierna är fyllda med artiklar om budgetkriser, väntetider och brister i vården. Vad görs 
för att förändra och förbättra inom hälso- & sjukvården? Vad kan vi göra som individer och 
nätverk för att hjälpa till? 
 
Vad vill MTT medlemmar ska hända utifrån dagens tema och finns det områden vi kan 
bidra till? 

• Hur kan vi ha nolltolerans i trafiken med 2-300 dödsfall/år men tillåta 3000 patienter 
att felbehandlas och avlida på våra sjukhus /år? 

• Nolltolerans för väntetider i vården? Vad behöver göras? 
• Världens bästa vård om man väl kommer innanför dörrarna? 
• Vilket ansvar har patienterna själva för kvalitet på sin vård? Compliance till intag av 

förskrivna läkemedel? 
• Hur långt borta är vi i Skåne från visionen att vara bäst i världen på e-hälsa? SE ska 

vara bäst i världen och Skåne vara bäst i Sverige… 
• Kvalitet på nya verktyg och plattformar med AI? Kan vi lita på dem? Litar vården på 

dem? 17-år med 50% implementering av ny teknik. Behöver vi vänta lika länge på 
EASY? Vad kan vi göra för att skynda på? 



• Vad är hinder för införandet av nya spets läkemedel i Sverige? Hälsoekonomiska 
aspekter? Vad kan nya läkemedel göra för att minska belastning på vården? De olika 
budgetägarna kommun/primärvård/slutenvård hur kan de samverka för 
kostnadseffektivitet?  Kostnad för läkemedel tas inom slutenvården och vinsten i 
primärvården. Hur fungerar detta? 

 
Slutligen från dagens presentationer:  

• Patientsäkerheten är god på SUS! Signalsystemet med avvikelsehantering behöver 
dock utvecklas genom konsolidering av information. Se trender i tid för att kunna 
förbättra vården. Samlade lärdomar finns i huvudet på personalen men inte 
dokumenterade. Mer samverkan och lärande över klinikgränser. 

• EASY 1 är ett intelligent behandlingsstöd som möter sjukvårdens behov. Individen ska 
lyftas fram för att välja specifik behandling inte generella algoritmer. Stora 
besparingar att uppnå. Läkarexpressen ett unikt stöd som täcker > 90% av alla 
diagnoser inom primärvården – ett enkelt incheckningssystem för patienten på 
vårdcentralen som underlättar att fatta rätt beslut om vård av patienten. 

• 2017 godkändes fler biologiska läkemedel än små molekyler. >7000 läkemedel i 
pipeline. Nya finansieringslösningar behövs för att möta trenden med fler kroniska 
behandlingar från tidigare dödliga tillstånd. Kan vi ha avskrivning av nya dyra 
behandlingar som fördelas mellan olika aktörer? Patienter behöver innovativa 
behandlingar och Sverige behöver forskning & utveckling samt produktion. 

 
KOM IHÅG: MTT har målet att bidra till FN Agenda 2030 med mål nr 3: 
 
uEnsure healthy lives and promote well-being for all at all ages 
 


